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அன்புக் கொணிக்சக 

 

இரட்சை வெைப் பைங்களில் எம்.ஜி.ஆருக்கு  

‘டூப்’ வபொட்டு நடித்த  இரொமகிருஷ்ணன், ைங்கர்  

வபொன்றெர்களுக்கு இந் நூல் அன்புக் 

கொணிக்சக . 
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நன்றி! 

 

வபொஸ்ைர்கள் வகொடுத்து உதவிய  

மதுசர ரசிகர் குமொர் அெர்களுக்கு  

நன்றி! 
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வாழ்த்துகிவ ாம்! 
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நூலொசிரியர் பற்றி  

      

முலனவர். தச. இைாவ ஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துல யில் முலனவர் பட்ைம் 

தபற் வர். புைலம, தசந்தமிழ், 

வளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நா.வா.வின் ஆைாய்ச்சி வபான்  ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். 1988 முதல் 

தமிழ் ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் பணிகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–Changes and Challenges, 

Urban Theology, Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, 

Neuro Ophthalmology Articles வபான்  பை துல  சார்ந்த 

பனுவல்கலள தமிழில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார்.  

 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் 

இலைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate editor] 

பையாற்றினார். அப்வபாது  ப்பானிய தமாழிலய 

தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத அறிந்து அதற்கான 

நூல் உருவாக்கும் பணியில்  ப்பானியப் தபண் 

யூவகா ஃபுகுவைாயியுைன் இலைந்து தசயல்பட்ைார். 

அந்த நூல் இன்று மூன்று பாகங்களாக தவளி 

வந்துள்ளது. அங்கு தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் மாைவர்களுக்கு  ப்பானிய 

தமாழி இைக்கைம் கற்பித்தார். யுக்வகா சான் 

அம்மாைவர்களுக்கு ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிவையம் - தமிழ் 

அகைாதி; கிவைக்கம் - தமிழ் அகைாதி உருவாக்கத்திற்காக 

மக்கள் கல்வி அ க்கட்ைலளயின் இயக்குனர் மல  

திரு.இைாபின்சன் வைவி ஐயா அவர்களுைன் இலைந்து 
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இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் பணியாற்றினார். 

ஈவைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் 

ஆண்ைவன் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை 

அதமரிக்கன் கல்லூரி வபான் வற்றில் சிை ஆண்டுகள் 

தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்வபாது தவளிநாட்ைவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் ஒன்ல  உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றிய வபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் 

மற்றும் தவளிநாட்லைச் வசர்ந்த கண் 

மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils 

என்  பாை நூலை உருவாக்கினார். இன்றும் அந்தப் 

பாை நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது வபாை 

அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சிதபரும் இளம் 

தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்  

ஆங்கிைப் பாை நூலை உருவாக்கினார். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கும் தவளி 

நாட்ைவருக்கும் ஆங்கிைமும் தமிழும் கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

தசன்ட்ைர் ஃபார் வைங்குவவஜ் ஸ்ைடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்  தபயரில் தனி லமயம் ஒன்ல  

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிை 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலள நில ய ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்வபாது தமிழ்நாட்டில் வமலைத்தமிழ், 
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வமலை நாைகம், திலைப்பைம் ஆகியன அைசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்வபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

வமலும் அறிய அதமரிக்க மாைவர்கள் மிகுந்த 

ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலழத்துச் 

தசன் ார். திலை அைங்கில் ைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு வகட்டு வியந்து 

வபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் 

வபைாசிரிலய ஒருவரும் ஆைாய்ச்சி தசய்ய 

ததாைங்கினர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் ஒன்ல த் ததாைங்கி 

அவர் குறித்த நூல்கலளயும் அவைது பைங்கலளயும் 

வசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குல ந்ததால் இத்திட்ைம் 

ததாைர்ந்து தசயல்பை முடியவில்லை.  

 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி ஒப்பசையும் ஒரிஜிைலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100 என்  தலைப்பில் விகைன்.காமில் 

முப்பது கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். அதன் 

ததாைர்ச்சியாக கனைாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்  இலைய இதழில் 

ததாைர்ந்து கட்டுலைகலள தவளியிட்டு வருகி ார். 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன் ங்களின் தனித்தன்லம 

குறித்து ஒரு நூல் எழுதும் முயற்சியில் தகவல்கலள 

திைட்டி வருகி ார். எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் 

எழுத வவண்டும் என்பது இவர் இைட்சியம்.  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ற வபயரில் வதொைங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

2.  எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நி ம் நிரந்தரம், 
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 3. சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு ைச்ை பப்பொ (எம்.ஜி.ஆர். 

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசறகள்), 

 4.  வீரமகன் வபொரொை வெற்றி மகள் பூச்சூை,  

 5.  மகளிர் வபொற்றும் மக்கள் தசலெர் எம்.ஜி.ஆர்.,  

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்வபொரொளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நொவைொடி மன்ைன் – I,  

10. நீங்க நல்லொ இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்பைப் பொைல்கள் -I],  

11. பொட்டுசைத் தசலென் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்பைப் பொைல்கள் - II],  

12. இரசிகர்களின் இதய வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.,  

13. முத்தமிழ்க் கொவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சை வெைத்தில் வ ொலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

என்  இந்நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் வசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பியின் ‘பூ மை நிழல், 

வ ட்சியின் பாைல்கள் மற்றும் உன்தனாடு 

உலையாடுதல்’ திட்டிவாசல் தபண்தைாருத்தி என்  

கவிலத நூல்கலள இவர் ஆங்கிைத்தில் “Shade of the 

Flowering Tree, Songs of Dryness, Speaking with You” 

Language of Love, A Lady at the little gate, என்று தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு 
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பதிப்பகம் தவளியிட்டுள்ளது. இவர் எழுதிய 

சிறுகலதகள் ‘அமரொெதியின் கொதல்’ என்  தபயரில் 

அவமசானில் தவளிவந்துள்ளது. இவர் எழுதி வரும் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய 

இதழில் தவளிவருகின் ன. தினகைன் வ ாதிை 

மைரில் இவர் எழுதிய “என்வைொை ரொசி நல்ல ரொசி” 

என்  ததாைர் வந்து தகாண்டிருக்கின் து. மாதமிரு 

முல  வரும் ஆன்மீகம் இதழில் ‘மைங்கவள 

திருக்வகாயில்களின் முன்வனாடி, காளியும் வதவியும்’ 

வபான்  ஆன்மீக கட்டுலைகள் தவளிவருகின் ன. 
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1. இரட்சைவெைங்களில் வ ொலித்த 
எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

 

 தமிழ் திலையுைகில் அதிக எண்ணிக்லகயில் 

இைட்லை வவைங்களில் நடித்தவர் எம்.ஜி.ஆர். 

ஒருவவை. அவர் சுமார் பதினான்கு பைங்களில் 

இைட்லை வவைங்களில் நடித்திருக்கி ார். அவற்றுள் 

கலையைசி அடிலமப்தபண் ஆகிய பைங்களில் சிறிது 

வநைம் மட்டுவம வரும் ஒரு  கதாபாத்திைத்தில் 

நடித்திருந்தார். மற்  பைங்களில் பைம் முழுக்க 

வரும் கதாபாத்திைங்கள் ஏற்று நடித்திருந்தார். 

நாவைாடி மன்னன், மாட்டுக்காை வவைன், எங்க 

வீட்டுப் பிள்லள, குடியிருந்த வகாயில், பட்டிக்காட்டு 

தபான்லனயா, சிரித்து வாழவவண்டும், உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன், நாலள நமவத, ஊருக்கு 

உலழப்பவன், இைா ாவதசிங்கு, நீரும் தநருப்பும் 

ஆகிய பைங்களில் இைட்லைவவைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். பைம் முழுக்க வருவார். 

தமிழ்த் திசரயில் அறிவியல் புசைவு பசைப்புகள்  

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த இைட்லை வவைப் 

பைங்களில் கலையைசியும் ஆலச முகமும் அறிவியல் 

புலனவு [SCIENCE FICTION] பைங்களாகும். 

ஆலசமுகம் பைத்தில் மட்டும் ைாம்தாஸ் தன் 

முகத்திற்கு எம்.ஜி.ஆர். மாதிரி பிளாஸ்டிக் சர் ரி 
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எனப்படும் முக மாற்று அறுலவ சிகிச்லசயின் 

மூைமாக புதிய உருவம் எடுத்து வந்திருப்பதாக 

நடித்திருப்பார். கலையைசியில் சந்திைமண்ைைத்தில் 

இளவைசைாக ஒரு எம்.ஜி.ஆரும், பூமியிலிருந்து சந்திை 

மண்ைைத்துக்கு தசல்பவைாக இன்தனாரு 

எம்.ஜி.ஆரும் நடித்திருப்பார்கள். இலவ தவிை  

இந்தியில் இருந்து தமிழுக்கு ெந்தசெ  

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த இைட்லை வவைப் 

பைங்களில் சிை  இந்தி தமாழியில் இருந்து 

தமிழாக்கம் தசய்யப்பட்ைலவ ஆகும். குடியிருந்த 

வகாவில் பைம் ஷம்மி கபூர் நடித்த ‘லசனா ைவுன்’ 

பைத்லதப் பார்த்து எடுக்கப்பட்ைது. ஊருக்கு 

உலழப்பவன் பைம் ைாவ ஷ் கண்ைா நடித்த ஹம் 

ஷகாவத என்  பைத்தின் கருத்லத தகாண்டு 

எடுக்கப்பட்ைது. நாலள நமவத பைம் தர்வமந்திைா 

நடித்த யாவதாங்கி பாைத் என்  பைத்தின் தமிழாக்கம் 

ஆகும். ஜிவதந்திைா நடித்த ஜிகிரி வதாஸ்து பைத்லத 

தமிழில் மாட்டுக்காை வவைன் என்று மாற்றி 

எடுத்தனர். சச்சா  ூட்ைா என்  பைம் உண்லமயும் 

தபாய்யும் என்  தபாருளில் இந்தியில் 

எடுக்கப்பட்ைது. அந்தப்பைத்லத நிலனத்தலத 

முடிப்பவன் என்  தலைப்பிட்டு தமிழில் 

எம்.ஜி.ஆலை லவத்து எடுத்தனர். இலவ 

அலனத்துவம நல்ை தவற்றிப் பைங்களாக 

அலமந்தன. 

முதல் வெளியீட்டில் வகொடிகளில் ெசூல் 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த இைட்லை வவைப்பைங்களில் 

பை பைங்கள் முதல் தவளியீட்டிவைவய வகாடிகளில் 

வசூல் தசய்தன. 1958-ல் தவளிவந்த  நாவைாடி மன்னன்,  
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1965 இல் தவளிவந்த எங்கவீட்டுப்பிள்லள, 1970 இல் 

தவளிவந்த மாட்டுக்காைவவைன், 1973 இல் தவளிவந்த 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் ஆகிய பைங்கள் முதல் 

தவளியீட்டில் வகாடிகளில் வசூல் தசய்து 

தவள்ளிவிழா தகாண்ைாடின . 

நொவைொடியொக ெந்து மன்ைன் ஆைெர்  

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த முதல் இைட்லைவவைம் 

அவவை இயக்கி தயாரித்த நாவைாடி மன்னன் ஆகும் 

1958 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் நாள் 

தவளியானது. நி  வாழ்விலும் இவர் பிலழப்பு வதடி 
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இைங்லகயில் இருந்து இந்தியாவுக்கு 

[தமிழகத்துக்கு] நாவைாடியாக வந்து பின் 

இத்தமிழ்நாட்லை மன்னனாகப் பத்து ஆண்டுகள் 

ஆண்ை சி ப்பிலனப் தபற் ார்.  நாவைாடி மன்னன் 

பைம் கருப்பு தவள்லளயிலும் பி பகுதி 

வண்ைத்திலும் எடுக்கப்பட்ைது. இப்பைத்தில் 

நாவைாடி வீைாங்கனாகவும் மன்னன் மார்த்தாண்ைன் 

ஆகவும் எம்.ஜி.ஆர். இரு வவைங்களில் நடித்து 

இருந்தார். வீைாங்கனுக்கு வ ாடியாக  முதல் 

பாதியில் பானுமதியும் மறு பாதியில் 

வண்ைப்பைத்தில் சவைா ாவதவியும் நடித்தனர். 

மன்னன் மார்த்தாண்ைன் வ ாடியாக எம் என் ைா ம் 

நடித்து இருந்தார். இப்பைத்லத எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் 

தவளியிட்ைது. இலச எஸ் எம் சுப்லபயா நாயுடுவும், 

வசனத்லத கண்ைதாசனும் பாைல்கலளப் பைரும் 

எழுதி இருந்தனர்.  

தமிழ்த் திசரயின் எரொல் ஃபிசலயின் எம்.ஜி.ஆர்.  

 நாவைாடிமன்னன் பைம் If I were a king, Prisoner 

of Zenda என்  பைங்களிலிருந்து சிை பகுதிகள் 

மட்டுவம எடுத்து தமிழாக்கம் தசய்யப்பட்ைது. 

இப்பைத்லத ஏற்தகனவவ மாைர்ன் திவயட்ைர்சார் 

ைா வயாகம் என்  தபயரில் தமிழில் எடுத்தனர்.  

இத்துைன் மார்ைன் பிைாண்வைா நடித்த லவ 

பா ப்பைா என்  பைத்தின் கலதயும் வசர்த்து 

நாவைாடி மன்னனில் பயன்படுத்தப்பட்ைது. Prisoner 

of Zendaவில் எைால் ஃபிலைன் என்பவர் 

நடித்திருந்தார். இவலை ‘எம்.ஜி.ஆர். தன் மானசிகக் 

குருவாகக் கருதினார். ஏ வி எம் சைவைன் எம்.ஜி.ஆர்.  

பைங்களில் கத்தி சண்லை வபாடும்வபாது அவர் 

ஹாலிவுட்  நடிகர்  எ ால்   ஃபிலையிலன      எனக்கு  
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நிலனவுபடுத்துவார் என் ார். ‘தமிழகத்தின்  எைால் 

ஃபிலைன்’  என்று அன்ல ய தமிழ் ைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை வபாற்றினர்.  

 நாவைாடி மன்னன் தவளியிைப்பட்ை 

அலனத்து ஊர்களிலும் அதிக நாட்கள் ஓடியது. 

தமிழகத்தின் முக்கிய நகைங்களில்  தவள்ளிவிழா 
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பைமாக தவற்றி விழா தகாண்ைாடியது. 

இப்பைத்தில் இைண்டு எம்.ஜி.ஆருக்கும் வவறுபாடு 

காட்டுவதற்காக ஆைம்பத்தில் வீைாங்கனுக்கு  

முகத்தில் தாடி இருக்கும். பின்னர் அவர் மன்னனாக 

வவைமிட்ைதும் தாடி இருக்காது.  

வெற்றி விழொவின் ‘மன்ைன் எம்.ஜி.ஆர்.’  

 தசன்லனயில் தவற்றி விழா வி யா 

வதாட்ைத்தில் நைந்தது. அப்வபாது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஐந்தலை அடி உயர் தவள்ளிக்வகாப்லப நில ய 

தவள்லள சீனி நிைப்பி வழங்கப்பட்ைது. 

இக்வகாப்லப இப்வபாது எம்.ஜி.ஆர். 

நிலனவில்ைத்தில் இைம் தபற்றுள்ளது.  

இவ்விழாவில் உயர் நீதிமன் த் தலைலம  நீதிபதி 

இைா மன்னார் எம்.ஜி.ஆலை ‘நடிக மன்னன்’ என்று 

பாைாட்டினார்.   

 தியாகைாசர் கல்லூரியின் கவின் கலை 

மன் த்தில் நைந்த விழாவில் தமிழகத்தின் நிதி 

அலமச்சர் சி சுப்பிைமணியம் பாைாட்டிப் வபசும் 

வபாது ‘நம் பக்கத்தில் மன்னன் இருக்கி ார். அவர் 

மன்னைாட்சிலய விைக்கி மக்களாட்சிலய 

நிறுவியவர். அவருலைய கலைச் சித்திைம் நாவைாடி 

மன்னன் மகத்தானது’ என்று மனம் தி ந்து 

பாைாட்டினார்.  

 மதுலையில் தமுக்கம் லமதானத்தில் மதுலை 

முத்து எடுத்த விழாவில் மூன்று இைட்சம் 

இைசிகர்கள் திைண்ைனர். நான்கு குதிலை பூட்டிய 

‘சாைட்’ வண்டியில் எம்.ஜி.ஆலை அமர்த்தி மங்கம்மா 

சத்திைத்தில் இருந்து ஊர்வைமாக தமுக்கம் 

லமதானத்துக்கு   அலழத்து   வந்தனர்.   வழி   தநடுக  
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மக்கள் கூட்ைம். விழாவில் பை முன்னணி 

தலைவர்கள் கைந்துதகாண்ைனர். வமலையில்  101 

பவுனில் எம்.ஜி.ஆருக்குத்  தங்க வாள் 

வழங்கப்பட்ைது. அவ்வாலள பின்னர் கர்நாைக 

மாநிைத்தில் தகால்லூரில் இருக்கும் மூகாம்பிலக 

அமம்னுக்கு எம்.ஜி.ஆர். காணிக்லகயாக 

தசலுத்திவிட்ைார். அதன் பி கு  ஒவ்தவாரு 

தவள்ளிக்கிழலமயிலும் இத் தங்கவாள் அம்மன் 

அருகில் லவக்கப்படுகி து.  

 இந்தியாவில் மட்டுமல்ை தவளிநாடுகளிலும் 

நாவைாடி மன்னன் பைத்தின் தவற்றி தபரியளவில் 

விழாவாகக் தகாண்ைாைப்பட்ைது. இைண்ைனில் 

நைந்த தவற்றி விழாவுக்கு எம்.ஜி.ஆைால் தசல்ை 

இயவில்லை. அங்கு விழாவில் கைந்து தகாண்ை 

நாவைர் தநடுஞ்தசழியனிைம் இைண்ைன் 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் இைண்டு வபார் வீைர்கள் நிற்கும் 

உவைாகச் சிலைலய எம்.ஜி.ஆருக்கு அன்பளிப்பாகக் 

தகாடுத்தனுப்பினர். இைட்லை வவைம் ஏற் தால் 

இைண்டு வீைர்கள் நிற்கும் சிலை எம்.ஜி.ஆருக்கு 

வழங்கப்பட்ைது.  
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இரொ ொ வதசிங்கு 

 எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைங்களில் நடித்த 

இைண்ைாவது பைம் இைா ா வதசிங்கு 1960ஆம் 

ஆண்டு தசப்ைம்பர் இைண்ைாம் நாள் 

தவளியாயிற்று. இப்பைத்தில் இைா ா வதசிங்கு 

என்  இந்து மன்னனாகவும், தாவுத்கான் என்  

அவைது முஸ்லிம் சவகாதைனாகவும் எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்திருந்தார். இப்பைத்தில் தாவுத்கானுக்கு வ ாடி 

கிலையாது. இவைது தாயாைாக தைட்சுமி பிைபா 

நடித்திருந்தார். இைா ா வதசிங்கு எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மட்டும் பி பானுமதி வ ாடியாக வருவார்.  

 வைனா தசட்டியாரின்  கிருஷ்ைா பிக்சர்ஸ் 

தயாரித்த இப்பைத்திற்கு அவைது ஆஸ்தான 

இலசயலமப்பாளர் ஜி ைாமநாதன் இலச 

அலமத்திருந்தார். கண்ைதாசன் வசனம் எழுத பி ஆர் 

ைகுநாத் இயக்கியிருந்தார். இப்பைம் தபரிய அளவில் 
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இைாபம் தபற்றுத் தைவில்லை. அதற்கு முக்கிய 

காைைம் ைா ா வதசிங்கும் அவைது சவகாதைனான 

தாவுத்கானும் ஒருவவைாடு ஒருவர் தகாலை 

தவறியுைன் கிலளவமக்ஸ் காட்சியில் வமாதியதும் 

பைத்தின் முடிவில் இருவரும் வாளுக்கு இலையாகி 

எம்.ஜி.ஆர். தசத்துப் வபாவலதப் பார்க்க மக்கள் 

விரும்புவதில்லை. இப்பைத்தில் இைண்டு 

எம்.ஜி.ஆர்.களும் இ ந்து வபாவலத மக்கள் 

ைசிக்கவில்லை.   

  இப்பைத்தில் இைா ா வதசிங்கின் தந்லத 

தசஞ்சி மன்னன்   முதலில் ஒரு முஸ்லிம் 

தபண்லைக் காதலித்துத்  திருமைம் தசய்வார்.  

அவருக்கு தாவுத்கான் என்  ஆண் குழந்லத 

பி ந்திருக்கும். பின்னர் இந்து முல ப்படி ஓர் இந்து  

இளவைசிலய மைம் தசய்து தகாள்வார்.  அந்த 
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இளவைசிக்கு பி ந்தவன் இைா ா வதசிங்கு. 

இவனுலைய இயற்தபயர் வத ஸ்  சிங் என்பதாகும். 

இவனுக்கு தனக்கு ஒரு சவகாதைன் இருப்பவத 

ததரியாது. 

பைம் தவளியான நாள் – 2.9.1960 

தசன்லன – கிருஷ்னா திவயட்ைர் - 77 நாட்கள்; 

தவலிங்ைன்  - 77 நாட்கள்; உமா – 77 நாட்கள்;  

உமா – 77 நாட்கள்; லிபர்டி - நாட்கள்; 

மதுலை  - தசன்ைல் – 63 நாட்கள். 

வரி நீக்கி வசூல் = ரூ.47,870.83/-  

கசலயரசி 

 எம்.ஜி.ஆரும் பானுமதி நடித்த கலையைசி 

என்  பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைம் 

ஏற்றிருந்தார். வவற்றுக்கிைகத்தில் (ஏலியன்ஸ்) 

இருந்து வந்த நம்பியார் பானுமதிலய கைத்திச் 

தசன் தால் அவலை மீட்டு தகாண்டு வருவதற்காக 

பூவைாகத்தில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர். அங்குச் தசல்வார். 

அப்வபாது அங்கு எம்.ஜி.ஆலைப் வபான்  

வதாற் த்தில் வவற்றுக்கிைக வகாமாளி இருப்பார். 

இக்வகாமாளி அங்குள்ள இளவைசி ைா  ஸ்ரீலய  

ஒருதலைப்பட்சமாகக் காதலிப்பார். ஆனால் எரி 

நட்சத்திைம் தாக்கி இந்தக் வகாமாளி இ ந்துவிடுவார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்கள் தபரிய தவற்றிலயப் 

தப ாவிட்ைாலும் கூை அலவ தயாரிப்பாளருக்கு 

நஷ்ைத்லத ஏற்படுத்துவதில்லை.  கலையைசி 

பைமும் தபரிய அளவில் இைாபம் ஈட்ைவில்லை. 

ஆனால் இப் பைத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு 
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இப்பைத்தால் நஷ்ைம் ஏற்பைவில்லை என்பதற்கு 

நல்ைததாரு சான்று உள்ளது. கலையைசி பைத்லத 

முடிக்க முடியாமல் பைச்சிக்கலில் தவித்தவபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுக்கு தன் தசாந்தப் பைத்லத 

தகாடுத்துத் தயாரித்து முடிக்க உதவினார். 

இப்பைத்லதத் தயாரித்த ஷவைாடி ஃபிலிம்ஸ் 

திருவனந்தபுைத்தில் அவர்களுலைய கிைாமமான 

ஷவைாடியில் தசாந்தமாக ஒரு வீடு கட்டி அதற்கு 

‘எம்.ஜி.ஆர். நிலையம்’ என்று தபயரிட்ைனர். 

 1963 இல் வவற்றுக்கிைகத்திற்கு மனிதன் 

தசன் லத நம்பாத மனிதர்கள் 1967 சந்திை 

மண்ைைத்திற்கு ஆம்ஸ்ட்ைாங் சந்திைனில் கால் 

லவத்த வபாது வியந்து வபாயினர்.  
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எங்க வீட்டுப் பிள்சள 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த இைட்லை வவைங்களில் 

மிகுந்த ைாபத்லத தகாடுத்த பைம் அவருலைய 

தசாந்த தயாரிப்புகளான உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

மற்றும் நாவைாடி மன்னன் பைங்கலள தவிர்த்து 

ஆைாய்ந்தால் அது எங்க வீட்டுப் பிள்லளலய ஆகும். 

எங்க வீட்டு பிள்லள பைத்தில்  எம்.ஜி.ஆர். ைாமு, 

இளங்வகா என்  தபயரில்  சவகாதைர்களாக 

நடித்திருந்தார். ைாமு பயந்த சுபாவம் உலையவர், 

இளங்வகா  துணிச்சைான துடிதுடிப்பான இலளஞர் 

என இைண்டு கதாபாத்திைங்களில் நடித்திருந்தார். 

இப்பைம் தவள்ளி விழா தகாண்ைாடிய பைமாகும். 

இப்பைத்தில் ைாமுவுக்கு சவைா ாவதவியும் 
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இளங்வகாவுக்கு  ைத்னாவும் வ ாடியாக 

நடித்திருந்தனர். 

 எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைத்லத வி யா 

வாகினி நிறுவனம் தயாரித்தது. சக்தி பி. வக. 

கிருஷ்ைசாமி வசனம் எழுத சாைக்யா 

இயக்கியிருந்தார். விஸ்வநாதன்-ைாமமூர்த்தி 

இலசயலமத்திருந்தார். இப்பைம் 1965ஆம் ஆண்டு 

சித்திலை பி ப்பன்று தவளியானது. இவத 

வருைத்தில் 7 மாதங்கள் கழித்து ஆயிைத்தில் ஒருவன் 

என்  பைமும் தவளியாயிற்று. இந்த வருைத்தில் 

இைண்டு வண்ைப்பைங்கள் தவளியாகி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு தபரிய தவற்றிலயத் வதடித்தந்தன.  

விநிவயொக இலொபத்தில் பங்கு 

 எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைம் வி யா வாகினி 

தயாரித்த முதல் வண்ைப்பைம் ஆகும். எனவவ 

அவர்கள்  இைாபம் தப  வவண்டும் என்று  

எம்.ஜி.ஆலை ஒப்பந்தம் தசய்தனர். சிவாஜி பிலிம்ஸ் 

தவிை மற்  தயாரிப்பு நிறுவனத்தார் அலனவரும் 

தங்களுலைய முதல் வண்ைப் பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆலை ஒப்பந்தம் தசய்தனர். எங்க வீட்டுப் 

பிள்லள பைம் வினிவயாகிக்கும் உரிலமலய 

தசன்லன, தசங்கல்பட்டு பகுதிகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

தபற்றிருந்தார். அவர் எதிர்பார்த்தலத விை கூடுதல் 

ைாபம் கிலைத்ததால் அவர் வி யா வாகினி 

தயாரிப்பாளர் நாகிதைட்டி அவர்களுக்குத்  தனக்குக் 

கிலைத்த இைாபத்தில் இருந்து ஒரு பங்லக 

காவசாலையில் குறிப்பிட்டு அவருக்கு அனுப்பினார்.  

 நாகிதைட்டியார் இது வினிவயாகஸ்தர் 

உரிலமயால் கிலைத்த இைாபம், என்பதால் 
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இத்ததாலக உங்களுக்வக உரியது என் ார். 

எம்.ஜி.ஆர். அலத திரும்ப ஏற்றுக்தகாள்ள 

மறுத்துவிட்டு நாகி  தைட்டியிைம்  ‘உங்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகாள்ள மனமில்லை என் ால் இலத 

உங்களுலைய வி யா வாகினி ஸ்டூடிவயா 

பணியாளர்களுக்கு பிரித்துக் தகாடுத்து விடுங்கள்’ 

என்றுததைஈவ்த்தார். அதிக ைாபம் வரும் வபாது 

அதலன தனக்காக லவத்துக் தகாள்ளாமல் பைத் 

தயாரிப்பாளருக்கு அல்ைது ஸ்டுடிவயா 

ஊழியர்களுக்கு பிரித்துக் தகாடுக்கும் பழக்கம் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆைம்ப முதல் இருந்து வந்தது.  

 இப்பைம் ைசிகர்களிலைவய மிகுந்த 

வைவவற்லப தபற்று தந்தது. இளங்வகா வவைத்தில் 

நடித்த எம்.ஜி.ஆர். பாடிய “நான் ஆலையிட்ைால்” 

பாைல் காட்சி அக்காை கட்ைத்தில் எடுக்கப்பட்ை 

ஒரு புள்ளிவிவைத்தின்படி திலையைங்கில் மிகுந்த 

வைவவற்புப் தபற்  பாைல் காட்சியாகும். இது 

வதசிய அளவிைான புள்ளி விவைப் பதிவாகும்.  
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“இந்திய சினிமாவில் 

பாைல் காட்சிகளும், 

பாைல்களும் வகிக்கும் 

பங்கு” என்பது பற்றி 

ஆய்வு தசய்ய வமல் 

நாட்டிலிருந்து ஒரு குழு 

சிை மாதங்களுக்கு முன் 

இந்தயா வந்திருக்கி து. 

அவர்களின் ஆய்வு 

குறிப்பில் காைப்படும் 

சிை தகவல்கள். . . 

     “பாைவைாடு கூடிய 

காட்சி திலையில் 

வதான்றும்தபாழுது 

ைசிகர்கள் எந்த 

ைாஜிக்லகயும் பற்றி 

கவலைப்பைாமல் 

காட்சியுைன் ஒன்றி 

ைசிப்பலதப் பார்க்கும் 

வபாது ஆச்சரியமாக 

இருக்கி து” 

     சிை பைங்களுக்கு 

பாைல் காட்சிகவள 

தவற்றிலயத் வதடித்தரும் 

காைணிகளாக அலமவது 

இந்தியாவில் தான். 

    அவதாடு, அந்தக் குழுவினர் பைத்தில் வரும் எந்த 

பாைல் காட்சி பார்ப்பவரிலைவய தவகுவான 

வைவவற்லபப் தபறுகி து என்றும் ஆய்வு  

தசய்திருக்கின் னர். அதில் தமிழ்பைத்தில் வரும் ஒரு 

பாைல் காட்சிதான் அைங்களத்தில் தவகுவான 

ஆைவாைத்வதாடு கூடிய வைவவற்லபப் தபற்றிருப்பதாகக் 

குறிப்பிைப்பட்டிருக்கி து. 

      புைட்சித் தலைவர் நடித்த ‘எங்கள் வீட்டுப்பிள்லள’யில் 

இைம் தபற்றுள்ள “நான் ஆலையிட்ைால் அது 

நைந்துவிட்ைால். . .” என்  பாைல்காட்சி தான் தவகுவான 

வைவவற்லபப் தபற்றுள்ளதாம். வவறு எந்த இந்தியப் 

பைத்தின் பாைலும் அப்படி ஒரு ஆைவாைமிக்க 

வைவவற்லபப் பார்லவயாளர்களிைம் தப வில்லை”. 
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 காங்கிைஸின் ஆட்சிலய ஒழிக்க திமுக 

பிைச்சாைப் பாைைாக அலமந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 

வமலும் இப்பாைலின் படி மக்களின் துன்பத்லதத்  

துலைக்கும் ‘அனாத ைட்சகைாக’ எம்.ஜி.ஆர். 

விளங்குவார் என்  எண்ைத்லத மக்கள் மனதில் 

ஆழமாகப் பதித்தது. எனவவ இது மாதபரும் 

தவற்றிப் பைமாக அலமந்தது.  

 எங்க வீட்டு பிள்லள பைப்பிடிப்புக்காக 

எட்ைாவது ஃபுவளாரில் வபாட்டிருந்த தசட்டில் 

திடீதைன தீ பிடித்தது. இலத அறிந்த எம்.ஜி.ஆர். 

உைவன அங்கு விலைந்து தசன்று ஆவன தசய்தார். 

பின்னர் பைத்தின் தயாரிப்பாளரும் ஸ்டுடிவயாவின் 

உரிலமயாளருமான நாகி தைட்டியாலைச் சந்தித்தது 

ஒன்றும் கவலைப்பைத் வதலவயில்லை; எல்ைாம் 

விலைவில் சரியாகிவிடும் என்று ஆறுதலும் 

ததரிவித்தார்.  

 தசன்லன காஜிவனா – 200 நாட்களுக்கு தமல், 

 ுபிைர் – 200 நாட்களுக்கு வமல் ஓடிய ஒவை பைம். 

ஆசை முகம்  

 1965ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் பத்தாம் 

நாள் ஆலச முகம் என்  பைம் தவளியாயிற்று. 

இதுவும் ஒரு அறிவியல் புலனவுப் பைமாகும். 

இப்பைம் அதிக ைாபத்லத தைவில்லை என் ாலும் 

கூை இப்பைத்தின் சி ந்த பாைல்களாலும் புதிய 

கலத அலமப்பாலும் ைசிகர்களிலைவய நல்ை 

வைவவற்லபப் தபற் து. மறு தவளியீடுகளில் 

மிகுந்த ைாபத்லத அளித்தது. இப்பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். மவனாகர், வஜ்ைவவலு என்  தபயரில் 

இைண்டு   வவைங்களில்   நடித்திருந்தார்.      இவற்றில்  
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வஜ்ைவவலு என்பது ைாம்தாஸ் நடித்த 

கதாபாத்திைத்தின் தபயர் ஆகும்.  

 ைாம்தாஸ் எம்.ஜி.ஆரின் தசாத்துக்காக 

ஆலசப்பட்டு தன் முகத்லத எம்.ஜி.ஆர். முகம் வபாை 

பிளாஸ்டிக் சர் ரி தசய்து எம்.ஜி.ஆரின் தபற்வ ாலை 

ஏமாற்றி அவர் வீட்டில் வந்து தங்கி  இருப்பார். 

வில்ைனான இவர் சவைா ாவதவிலயக் காதலிப்பலத  

ைசிகர்கள் ஏற்றுக்தகாள்ள வில்லை. வமலும் 

முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச பற்றி அக்காை 

கட்ைத்தில் வபாதிய விவைங்கள் மக்களுக்குத் 

ததரியாததால் இப்பைம் தபரிய இைாபத்லதப் 

தப வில்லை. இப்பைத்தின் வசனத்லத வக மூர்த்தி 

அவர்களும் இலசயலமப்லப  எஸ்.எம். சுப்லபயா 

நாயுடு அவர்களும் ஏற்றிருந்தனர்.  பி.  புல்லையா 

இயக்கியிருந்தார்.  

அடிசமப்வபண் 

 எம்.ஜி.ஆரின் தசாந்தத்  தயாரிப்பான 

அடிலமப்தபண்  பைம் 1969  ஆம் ஆண்டு வம மாதம்  
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முதல் நாள் உலழப்பாளர் தினத்தன்று தவளிவந்தது. 

இப்பைம் திலையிட்ை திலையைங்குகள் அலனத்திலும் 

தவற்றிவாலக சூடியது. ஃபிலிம் ஃவபர் விருது 

தபற் து. விருது வழங்கும் விழாவுக்கு வந்திருந்த 

இந்தித் திலையுைகத்தின் சூப்பர் ஸ்ைார் ைாஜ் கபூர் 

அடிலமப்தபண் வபான்  பைத்லத எடுப்பலதக் 

குறித்து கற்பலன தசய்து பார்க்கக் கூை என்னால் 

இயைவில்லை என்று எம்.ஜி.ஆரின் எண்ைத்லதயும் 

தசயல்பாட்லையும் பாைாட்டினார். இப்பைத்தில் 

த யைலிதா இைட்லை வவைம் ஏற்று வித்தியாசமான 

வதாற் த்வதாடு குைாதிசயத்வதாடும் நடித்திருந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். அப்பா மகன் என்று இைட்லை 

வவைம் தகாண்டிருந்தாலும் அப்பாவாக வரும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒவை ஒரு சண்லைக் காட்சியுைன் 

தநஞ்சில் ஈட்டி பாய்ந்து இ ந்து வபாய்விடுவார். 

எனவவ பைம் முழுக்க மகன் எம்.ஜி.ஆர். மட்டுவம 

வவங்லகயன் என்  தபயரில் இைம் தபற்றிருந்தார். 

இப்பைத்லத ைா ஸ்தான் த ய்ப்பூர் மாளிலகயிலும் 

அங்கிருந்த பாலைவனத்திலும் எடுத்து இருந்ததால் 

ைசிகர்களுக்கு கண்ணுக்கினிய காட்சிகள் ஏைாளமாக 

இருந்தன.  
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 அடிலமப்தபண் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆைம்பத்தில் விபைம் இல்ைாத குழந்லத வபாை 

இருந்ததும் அவருக்கு த யைலிதா எழுத்துப் பயிற்சி, 

வபார்ப்பயிற்சி ஆகியலவ அளித்ததும், பைத்தில் 

வித்தியாசமான காட்சிகளாக புதுலமயான 

முல யில் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. இப்பைத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் தயாரித்தது. வக வி மகாவதவன் 

இலசயலமத்தார், கருைாநிதியின் லமத்துனர் 

தசார்ைம் வசனம் எழுதினார். எம்.ஜி.ஆரின் 
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அண்ைனுலைய சம்பந்தி வக சங்கர் இயக்குனைாகப் 

பணியாற்றினார்.  

  அடிலமப் தபண் பைத்தில் இைம்தபற்  

“காைத்லத தவன் வன் நீ காவியமானவன் நீ”, 

“ஏமாற் ாவத ஏமா ாவத”, “உன்லனப் பார்த்து இந்த 

உைகம் சிரிக்கி து” ஆகிய தத்துவ பாைல்கள் 

அப்வபாதிருந்த அைசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்  

வலகயில் எழுதப்பட்டிருந்ததனால் மக்களின் 

மனலத தவகுவாக கவர்ந்தன இலவ பின்னர் 

அண்ைா திமுக வளர்ச்சிக்கும் திமுக எதிர்ப்புக்கும் 

உறுதுலையாய் நின் ன.  ஏமாற் ாவத ஏமா ாவத 

பாைல் காட்சிக்கு த யைலிதாவுக்கு விதவிதமான 

ஆலைகள் தவளிநாட்டு பாணியில் லதக்கப்பட்ைன. 

இவைது உலைகள் பற்றி அப்வபாது தினத்தந்தியில் 

நீண்ை கட்டுலைகள் தவளிவந்தன.  அவைது 

நைனமும் தவளிநாட்டு பானியில் சிறு முைசுகலள 

உைம்பில் கட்டிக்தகாண்டு ஆடுவதாக 

அலமந்திருந்தது. த யைலிதாவுக்கு அதிக 

முக்கியத்துவம் தகாடுத்து எடுக்கப்பட்ை பைமாக 

இப்பைம் அலமந்தது எனைாம்.  

மொட்டுக்கொர வெலன் 

 1970ஆம் ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு 

தவளிவந்த பைம் மாட்டுக்காை வவைன். 

இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். மாட்டுக்காை வவைன் 

ஆகவும் ைகு என்  வக்கீைாகவும் இைண்டு வவைம் 

ஏற்று நடித்திருந்தார். வவைனுக்கு த யைலிதாவும், 

வக்கீலுக்கு ைட்சுமியும் வ ாடியாவர்.. இப்பைத்லத 

மதுலை த யந்தி பிலிம்ஸ் தயாரித்து, வக.வி. 

மகாவதவன் இலச அலமத்தார், நாைாயைன் வசனம் 

எழுத,   ப. நீைகண்ைன்   பைத்லத   இயக்கினார்.   
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இப்பைம் மாதபரும் தவற்றிப் பைமாக அலமந்தது. 

இப்பைத்தில் வக்கீைாக நடித்த ைகுலவ விை 

மாட்டுக்காை வவைனாக நடித்தவருக்கு அதிகம் 

காட்சிகள் தகாடுக்கப்பட்ைன. எனவவ வவைவன 

பைத்தின் ஹீவைா ஆனார். “சத்தியம் நீவய தர்மத் 

தாவய” என வரும் முதல் பாைல் அவர் மாடு 

வமய்க்கும் ததாழிலை தசய்கின் ார் என்பலத 

காண்பித்தது. அதன் பி கு கலத வவறு வபாக்கில் 

தசன்று விட்ைது. பைத்தின் இறுதியில் வவைன் 

துப்பறியும் பணியில் ஈடுபட்டு உண்லமலயக் 

கண்ைறிகி ார். இப்பைத்தின் பைப்பிடிப்பு மதுலை 

அருவக உள்ள லவலக அலைக்கட்டில் நைந்தது. 

அப்வபாது அப்பகுதி மக்கள் இைவும் பகலுமாக 

அங்வகவய உட்கார்ந்து இருந்து பைப்பிடிப்லபக் 

கண்டு ைசித்தனர். அங்கு கூடியிருந்த 

ஆயிைக்கைக்கான மக்கலள எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய 

அன்பு கட்ைலளயால் கட்டுப்படுத்தியலத பார்த்த 

பின்பு ‘எம்.ஜி.ஆர். நின் ால் தபாதுக்கூட்ைம; 

எம்.ஜி.ஆர்.  நைந்தால் ஊர்வைம் என்  வாசகம் 

உருவாயிற்று.  
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கிருஷ்ைவவனி – 107 நாள் – வசூல் ரூ.2,59,551.80 ;  

மதுலை-சிந்தாமணி-177 நாள் – வசூல் ரூ.4,33,744.84 ; 

வகாலவ-இருதயா – 151 நாள் – வசூல் ரூ.3,45,869.79 ; 

திருச்சி-வபைஸ் – 151 நாள் – வசூல் ரூ.3,00,503.50 ; 

வசைம்-த யா – 156 நாள் – வசூல் ரூ.3,61,307.90 ; 

ஈவைாடு–தசன்ைல் – 142 நாள் – வசூல் ரூ.1,83,556.54 ; 

வவலூர்-வநஷனல் – 100 நாள் – வசூல் ரூ.2,20,152.51 ; 

கும்பவகாைம்-ைா ா – 75 நாள் – வசூல் ரூ.1,00,902.99 ; 

பட்டுக்வகாட்லை-ைா ாமணி – 75 நாள் – வசூல் 

ரூ.68,227.64 ; தூத்துக்குடி-வ ாசப் – 75 நாள் – வசூல் 

ரூ.85,978.47 ;  பழநி சந்தான கிருஷ்ைா – 73 நாள் – 
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வசூல் – 75,140.90 ; இைங்லக-மருதாலை-தசன்ைல் – 

136 நாட்கள் ; யாழ்பாைம் ைாணி – 126 நாள்கள், 

கல்மலன – ஓடியன் – 117 நாள்கள் ; தபங்களூர் – 3 

அைங்கம் 11 வாைம். 

குடியிருந்த வகொயில்  

 1968 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 15ஆம் நாள் 

தவளிவந்த பைம் குடியிருந்த வகாயில். இப்பைத்தில் 

ஆனந்த் என்  தபயரில் வமலை பாைகைாகவும் பாபு 

அல்ைது வசகர் என்  தபயரில் தகாள்லளக்காைனாக 

எம்.ஜி.ஆர். இைண்டு வவறுபட்ை வவைங்களில் 

நடித்திருந்தார். ஆனந்துக்கு த யைலிதாவும், 

பாபுவுக்கு ைா ஸ்ரீயும்  வ ாடி வசர்ந்தனர். சைவைா 

ஸ்கிரீன்ஸ் என்  தபயரில் ஜி என் வவலுமணி 

தயாரித்த இப்பைத்திற்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் 

இலச அலமத்தார். தசார்ைம் வசனம் எழுதினார். வக 

சங்கர் பைத்லத இயக்கினார். இப்பைம் மாதபரும் 

தவற்றிப்[ பைமாக அலமந்தது.  

 எங்க வீட்டுப் பிள்லளலயப் வபாை ஆனந்த் 

பாத்திைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். அலமதியானவைாகவும், 

பாபு ஆக்வைாஷமானவைாகவும் நடித்திருந்த 

இருவரும் ஒட்டிப் பி ந்த இைட்லைக் குழந்லதகள் 

என்பதும் இவர்கள் அறுலவ சிகிச்லசயால் 

பிரித்ததடுக்கப்பட்ை வபாது ஏற்பட்ை 

அலையாளவம பைத்தின் இறுதியில் அவர்கலள 

சவகாதைர்கள் என்று இனங்கண்டு தகாள்ள உதவியது. 

இப்பைத்தில் புதுலமயாக அலமந்திருந்தது.  

அன்புத்தொவய குடியிருந்த வகொயில்   

 தாயால் வளர்க்கப்படும் குழந்லத அன்பான 

அலமதியான குழந்லதயாகவும், தாயன்பு குடும்பப் 
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பின்னணியும் இல்ைாமல் ஒரு தகாடியவனால் 

வளர்க்கப்படும் குழந்லத முைட்டுக் 

குழந்லதயாகவும் வளரும் என்பலதயும் இப்பைம் 

உைர்த்தியது. அடிலமப்தபண் பைத்லத வபாை 

இப்பைத்திலும் தாயார் வவைத்தில் பண்ைரிபாய் 

நடித்திருந்தார். இப்பைத்தில் இைம்தபற்  

“ஆைலுைன் பாைலைக் வகட்டு ைசிப்பதிவை தான் 

சுகம் சுகம் சுகம்” என்  நைனம் இலசத்தட்டில் 

இைண்டு பக்கமும் பதிவாகியிருந்தது. 

இைசிகர்களிலைவய மிகவும் வைவவற்லபப் தபற்  

நைனமாகும். இந்தியத்  திலைப் பைங்களிவைவய 

இதுவபான்  ஒரு சி ப்பான ‘பாங்க்ைா’’  நைனம் 

இல்லை என்று தசால்லும்படி மிகச் சி ப்பாக இருந்தது. 

இப்பைத்தில்    வவறு   சிை   பாைல்   காட்சிகளும்   மற்  

பாைல் காட்சிகளும் சி ப்பாக அலமந்து 

இைசிகர்களின் உள்ளத்லத தகாள்லள தகாண்ைன.  

 இப்பைம், தசன்லன-குவளாப் – 105 நாட்கள்; 

கிருஷ்ைா – 105 நாட்கள்;புவவனஸ்வரி – 105 
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நாட்கள்; மதுலை-நியூசினிமா – 133 நாட்கள்; திருச்சி-

வபைஸ் – 112 நாட்கள்; தஞ்லச-நியூைவர் – 100 

நாட்கள்; ஈவைாடு-மாணிக்கம் - 112 நாட்கள்; 

குைந்லத- ுபிைர் – 100 நாட்கள்; வகாலவ-ைா ா – 

112 நாட்கள்; வசைம்-சாந்தி – 110 நாட்கள்; 

திண்டுக்கள்-வசாலைஹால் – 112 நாட்கள்; இைங்லக-

தசல்ைமஹால் – நாட்கள் (1968ல் அதிக வசூல் தபற்  

முதல் காவியம்) 

நீரும் வநருப்பும்  

 நீரும் தநருப்பும் 1971 ஆம் ஆண்டு அக்வைாபர் 

மாதம் பதிதனட்ைாம் நாள் தவளிவந்தது.  இப்பைம் 

சிை ஊர்களில் நூறு நாட்கள் ஓடியது. இப்பைத்தில் 

வந்த  கூட்ைத்லதக்   கட்டுப்படுத்த   முதன்  முதைாக  
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தசன்லனயில் குதிலைப்பலை வபாலீசார் 

வைவலழக்கப்பட்ைனர். இப்பைம் எம்.ஜி.ஆரின் 

நீண்ை நாள் கனவுப் பைமாகும். அவருலைய ஆசான் 

எம் கந்தசாமி முதலியாரின் மகன் எம் வக ைாதா 

அவர்கள் நடித்த அபூர்வ சவகாதைர்கள் பைத்தின் 

மறுஆக்கம் ஆகும். ‘அபூர்வ சவகாதைர்கள்’ பைத்தில் 

பி. பானுமதி நடித்த கதாபாத்திைத்தில் நீரும் 

தநருப்பும் பைத்தில் த யைலிதா நடித்திருந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். கரிகாைன் என்  தபயரில் கருப்பு 

எம்.ஜி.ஆைாகவும் மணிமா ன் என்  தபயரில் 

சிவப்பு எம்.ஜி.ஆைாகவும் இைட்லை வவைங்களில் 

நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் நடித்தார். இவர்களில் 

கரிகாைன் மணிமா னுக்கு வில்ைனாக அலமந்தலத  

ைசிகர்கள் விரும்பவில்லை. இருவருவம சவகாதைர்கள் 

என்  வபாதும் முதலில் பி ந்தவரின் உைர்ச்சிகள் 

அடுத்துப் பி ந்தவலைத் தாக்கியதால் அண்ைலன 

அடிக்கும்வபாது தம்பிக்கும் வலிக்கும்; அண்ைன் 

காதலிக்கும்வபாது அந்த உைர்வுகள் தம்பிக்கும் 

ஏற்படும். இப் பி விக் வகாளா ால் அண்ைனுக்கும் 

தம்பிக்கும் இலைவய சண்லை வந்து வாழ்வா சாவா 

என்  வபாைாட்ைத்தில் சிக்கி விடுகின் னர். 

பலகவனிைம் இருந்து தங்கள் நாட்லை மீட்க 

வவண்டும் என்  கைலம அவர்களுக்கு 

இருக்கும்வபாது ஒரு தபண்ணுக்காக இருவரும் 

அடிதடி சண்லை நைத்துவது, தவ ானது என்று ஆர் 

எஸ் மவனாகர் எடுத்துச்தசால்லி இவர்கலள 

தநறிப்படுத்துவார்.  

 நீரும் தநருப்பும் பைம் எம்.ஜி.ஆர். 

எதிர்பார்த்தபடி அலமயவில்லை. அதிக தசைவில் 

வண்ைப் பைமாக இப்பைம் தயாைானது. 
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இப்பைத்துக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இலச 

அலமக்க  ஆர் வக சண்முகம் வசனம் எழுதியிருந்தார். 

நீைகண்ைன் இப்பைத்லத இயக்கினார். எனினும் 

இப்பைம் எதிர்பார்த்த படி தவள்ளி விழா 

தகாண்ைாைாமல் நூறு நாவளாடு முடிந்துவிட்ைது. 

இப்பைத்தின் பாைல்கள் மக்கள் மனதில் 

நிலைதபற் ன.  

 “கைவுள் வைக்கம் பாடும் இளங்காலை 

வநைக் காற்று” என்  பாைல் பள்ளி மாைவர்களால் 

அவர்களது விலளயாட்டு விழா நிகழ்ச்சிகளில் 

உைற்பயிற்சி வபான் வற்றிற்குப் பயன்படுத்தப் 

பட்ைது. பைத்தின் தபரும்பகுதி வதக்கடியில் 

எடுக்கப்பட்ைது. அப்வபாது அங்கு அதிக வ ட்சி 

நிைவியதால் பின்னணிக் காட்சிகள் பசுலமயாக 

இல்ைாமல் மைங்கள் அலனத்தும் காய்ந்து குச்சி 

குச்சியாக நிற்பது காண்பதற்கு ைம்மியமாகத் 

வதான் வில்லை.  

 இப்பைத்தில் ஒரு பாைல் பை தமாழி 

பாைைாக மலையாளம் ததலுங்கு கன்னைம் என 

அலமந்திருந்தது. அம்தமாழிகளில் அந்நாட்டு 

மக்களின் உைவு பற்றிய தகவல்கள் இைம் தபற் ன. 

இப் பாைல் காட்சிக்கு த யைலிதா மிகச் சி ப்பாக 

அந்தந்த தமாழிக்கு ஏற்  நைனங்கலள ஆடி 

இருந்தார்.  

 நீரும் தநருப்பும் தவளியான நாள் – 18.10.1971. 

தசன்லன-வதவிபாைலைஸ் – 67 நாட்கள்; கிருஷ்ைா – 

71 நாட்கள்; வமகைா – 53 நாட்கள்; மதுலை-தசன்ைல் - 

84 நாட்கள்; வசைம்-வபைக் – 71 நாட்கள்; வவலூர்-
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தாஜ், கிைவுண்ட் - 58 நாட்கள்; இைங்லக-யாழ்பானம் 

ைாணி - 108 நாட்கள்; 

உலகம் சுற்றும் ெொலிபன் 

 1973 ஆம் ஆண்டு வம மாதம் 11-ஆம் நாள் 

தவளிவந்த உைகம் சுற்றும் வாலிபன் எம்.ஜி.ஆரின் 

தசாந்தத்  தயாரிப்பாகும். அண்ைன் தம்பி 

கதாபாத்திைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை 

வவைமிட்டு நடித்திருந்தார். அண்ைன் முருகன்,  

விஞ்ஞானியாகவும், தம்பி ைா ு சர்வவதச காவல் 

துல  அதிகாரியாகவும் இைண்டு வவைங்களில்  

எம்.ஜி.ஆர்.  நடித்தார். இப்பைம் தமிழ்நாட்டுக் 
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கலதலய தகாண்ை பைம் அல்ை. சர்வவதசத்  தமிழ்க் 

குடிமக்கள் இருவலைப்  பற்றிய பைமாகும். 

இப்பைத்தின் கலத  முழுக்க முழுக்க 

தவளிநாடுகளிவைவய நைப்பதாக அலமந்திருந்தது. 

பைத்தின் காட்சிகள் ஹாங்காங்,  ப்பான், தாய்ைாந்து 

ஆகிய நாடுகளில் பைம் பிடிக்கப்பட்ைன.  

  ப்பானில் 1970 இல் நைந்த உைகப் 

தபாருட்காட்சியில்  கிலளமாக்ஸ் பாைைான  

“உைகம் அழகு கலைகளின் சுைங்கம்  

பருவச் சிலைகளின் அைங்கம்”  
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என்  பாைல் காட்சி பைம் பிடிக்கப்பட்ைது. 

இப்பைத்தில் அண்ைன் முருகனுக்கு மஞ்சுளாவும், 

தம்பி ைா ுவுக்கு சந்திைகைாவும்  வ ாடி ஆவர். 

இப்பைத்திற்காக முதன் முதலில் ஒப்பந்தம் 

தசய்யப்பட்ை ைதா, முருகனின் தசயைாளைாக 

நடித்திருந்தார். பைத்தின் அத்தலன பாைல்களும் 

மக்களின் மனலதக் கவர்ந்தன. பாைல் காட்சிகளும் 

சண்லைக் காட்சிகளும் அடுத்தடுத்து இைம் 

தபற் தால் பைம் மற்  நாடுகளிலும் தவகுவாக 

ைசிக்கப்பட்ைது. பைத்தின் கருப்தபாருள் சர்வவதசப் 

பிைச்சலனலய லமயமாகக் தகாண்டிருந்தது.  எனவவ 

இது தமிழ்நாட்டு கலத அம்சத்லத தகாண்ைதாக 

விளங்கவில்லை. ஆனால் தமிழனின் பண்பாடு 

பற்றிய உன்னதமான கலைப்பலைப்பாக திகழ்ந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இஉைகம் 

சுற்றும் வாலிபன் பைத்துக்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் 

இலச அலமத்தார், தசார்ைம் வசனம் எழுதினார், 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்லத இயக்கினார். 25  வபலைக் 

தகாண்ை குழுலவ எம்.ஜி.ஆர். பை நாடுகளுக்கும் 

அலழத்துச் தசன்று பைப்பிடிப்லப தவற்றிகைமாக 

நைத்தினார். 

 1973 வலை தசன்லனயில் வதவி பாைலைஸ் 

திலையைங்கில் கிரிவகாரி தபக் நடித்த தமக்கனாஸ் 

வகால்ட் என்  பைத்தின் பன்னிதைண்டு  இைட்ச 

ரூபாய்  வசூல் தான் சாதலன பலைத்திருந்தது. 

ஆனால் உைகம் சுற்றும் வாலிபன் அங்கு 

திலையிைப்பட்ைதும் பதினாறு இைட்ச ருபாய் வசூல் 

தசய்த முந்லதய ஆங்கிைப் பைத்தின் சாதலனலய 

முறியடித்தது. திலையைங்கம் புதிதாகக் கட்டி முதல் 

பைம் தவளியிடும் வபாது வசூலில் உறுதி என்பதால் 
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உைகம் சுற்றும் வாலிபன் வபாடும் பழக்கம் 

வதான்றியது. திலையைங்குக்கு மின் கட்ைைம் 

தசலுத்த வவண்டிய நாட்களில் இப்பைத்லத 

தவளியிட்டு வசூல் தசய்து கட்ைைத்லத தசலுத்தும் 

பழக்கம் இருந்து வருகி து.  

பட்டிக்கொட்டு வபொன்சையொ  

 பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா 1973ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் நாள் தவளியாயிற்று. 

எம்.ஜி.ஆரும் த யைலிதாவும் வ ாடியாக நடித்த 

கலைசிப் பைம் ஆகும். இப்பைத்தில் முத்லதயா 

தபான்லனயா என்று இைண்டு சவகாதைர்கள் 

வவைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்து இருந்தார். மூத்தவர் 

தபான்லனயா தாடி லவத்தது வதாற் த்தில் 

வித்தியாசம் காட்டியிருப்பார். இவர்களில் முத்லதயா 

படித்தவைாகவும் படிக்கும்வபாவத ஒரு தபண்லை 

காதலித்து திருமைம் தசய்து வீட்டு 

மாப்பிள்லளயாக இருந்து வருவதால் அங்கு 
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ஏற்பட்ை அவமானங்களால் வீட்லை விட்டு 

தவளிவயறியவைாகவும் நடித்திருந்தார்.  

 தபான்லனயா பட்டிக்காட்லைச்  

வசர்ந்தவைாகவும் அைமானத்தில் இருக்கும் தன் 

வீட்லை வில்ைன் நம்பியாரிைம் இருந்து மீட்க 

பட்ைைத்திற்கு வந்து குஸ்தி வபாட்டியில் தவற்றி 

தபற்று வீட்லை மீட்பவைாகவும் நடித்திருந்தார். 

இப்பைத்லத வசந்த் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து 

தவளியிட்ைது. திலையிலசத் திைகம் வக.வி. 

மகாவதவன் இலச அலமத்தார். வசனத்லத 

தசார்ைம் எழுதியிருந்தார். பி.எஸ். ைங்கா பைத்லத 

இயக்கினார். இப்பைம் தபரிய அளவில் ைாபம் 

தைவில்லை. இதற்கு முன்வப உைகம் சுற்றும் 

வாலிபன் வந்து தபரிய தவற்றி தபற்றிருந்ததால் 

மக்களிலைவய இருந்த அதிக எதிர்பார்ப்பு 

இப்பைத்தின் ைாபத்லதக் குல த்து விட்ைது 

 முத்லதயா கதாபாத்திைம் திருமைத்துக்கு 

முன்வப தன காதலி ைா  ஸ்ரீயுைன் உ வுதகாண்டு 

அப்தபண்லை திருமைம் முடிக்க வவண்டிய 

கட்ைாயத்தில் சிக்கியதும் ைசிகர்களுக்குப் 

பிடிக்கவில்லை. எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி அவர்கள் 

தகாண்டிருந்த எண்ைத்துக்கு மா ாக இக்காட்சிகள் 

இருந்ததால் இப்பைத்லத ைசிகர்கள் தவகுவாக 

ைசிக்கவில்லை.  

‘நானம் தகட்ைவவள அடிவய நைத்லத தகட்ைவவள’  

என்று எம்.ஜி.ஆர். தன் காதலிலயப் பார்த்து பாடியதும் 

ைசிலககளுக்கு பிடிக்காத காைைத்தால் இப்பைம் 

தபரிய தவற்றிப்பைமாக அலமயவில்லை.  
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இப்பைம் தவளியான நாள் 10.08.1963. தசன்லன-

குவளாப் – 50 நாட்கள் ; மகாைாணி - 50 நாட்கள் ; 

சைவைா - 50 நாட்கள் ; பழனியப்பா - 50 நாட்கள் ; 

மதுலை-அைங்கார் - 70 நாட்கள் ; தநல்லை-ைட்சுமி - 63 

நாட்கள் ; நாகர்வகாவில் தங்கம் - 53 நாட்கள்.   

வநற்று இன்று நொசள 

 1974-ஆம் ஆண்டு  ூலை மாதம் 12ம் நாள் 

தவளிவந்த பைம் வநற்று இன்று நாலள. இப்பைம் 

தவற்றிப்பைமாக அலமந்தது. இப்பைத்லத நடிகர் 

அவசாகன் அமல்ைாஜ் பிலிம்ஸ் என்  தன் தசாந்த 
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தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூைமாகத்   தயாரித்தார். 

இதில் மஞ்சுளா, ைதா, ைா ஸ்ரீ என மூன்று 

கதாநாயகிகள் நடித்தனர். எம் எஸ் விஸ்வநாதன் 

இலசயலமத்த தசார்ைம், வசனம் எழுதினார். ப. 

நீைகண்ைன் பைத்லத இயக்கினார்.  

 ைதா உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்துக்காக 

ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்டிருந்தாலும் இந்தப் பைத்தில்  

‘வைாமிவயா  ூலியட்  

இன்தனாரு வானம்  

என்  பாைல் காட்சியில் வமலையில் படிக்கட்டில் 

இ ங்கி வரும் காட்சியில் தான்  அவர் முதன் 

முதலில் நடித்தார். இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

இைட்லை வவைத்தில் நடித்திருந்தாலும் மாணிக்கம் 

என்  கதாபாத்திைம் மட்டுவம பைம் முழுக்க 

இைம்தபறும். இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர். முதல் 

காட்சியில் தன புது மலனவி ைா  ஸ்ரீயுைன்  

“பாடும் வபாது நான் ததன் ல் காற்று”  

என்  பாட்டு பாடி முடித்ததும் மலைப்பால யில் 

இருந்து கால் இைறி கீவழ விழுந்து இ ந்து விடுவார். 

வதாற் த்தின்  ஒற்றுலமலய லவத்து ைா ஸ்ரீயின் சித்தப் 

பிைம்லமலய சுகப் படுத்துவதற்காக அவருலைய 

தந்லத வி.வக. ைாமசாமி மாணிக்கத்லத விரும்பி 

வவண்டிக் வகட்டுக் தகாண்டு ைா ஸ்ரீயின்  கைவனாக 

நடிக்கச் தசய்வார்.  அவர்களிருவரும் பாட்டு பாடி 

உயைத்திலிருந்து அந்த எம்.ஜி.ஆர். விழுந்த இைத்திற்கு 

அலழத்துச் தசல்லும்படி ைாக்ைர் தசான்னதால் அங்கு 

அலழத்து தசன்று அவத பாட்லைப் பாைவும் ைா ஸ்ரீக்கு 

சித்தபிைலம நீங்கிவிடும்.  
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 வநற்று இன்று நாலள பைத்தில் பைத்தில் 

“நான் படித்வதன் காஞ்சியிவை வநற்று” என்  பாைல் 

அண்ைா திமுகவின் பிைச்சாைப் பாைைாக 

அலமந்தது. திமுகவின் ஊழல்கலள 

எடுத்துக்காட்டியது. எம்.ஜி.ஆர். கவிஞர் வாலியிைம் 

இன்னின்ன பிைச்சலனகலளப் பற்றி எழுதுங்கள் 

என்று எடுத்துச் தசால்லியதால்  திமுகவின் ஊழை 

ஒவ்தவான்றும் இப்பாைலில் இைம்தபற்து .  

 இப்பைத்தில் இதற்கு முன்பு  திண்டுக்கல் 

இலைத்வதர்தலில் அண்ைா திமுக தபற்  தவற்றி 

சுவதைாட்டியாகக் காட்ைப்பட்ைது. குடிலச 

வீடுகளில் அண்ைா திமுக தகாடி ப க்கும் 

காட்சிகளும் இப்பைத்தில் இைம்தபற் ன. 

தமாத்தத்தில் இப்பைம் அண்ைா திமுகவின் 

பிைச்சாைப் பைமாக அலமந்து கட்சி வளர்ச்சிக்கு 

வபருதவி புரிந்தது. பைத்தின் பாைல் காட்சிகள் 

காஷ்மீரில் எடுக்கப்பட்ைதால் குளிர்ச்சியாகவும் 

அழகாகவும் அலமந்தன.  

 இப்பைம் தசன்லன – பிளாசா – 103 நாட்கள் – 

வசூல் ரூ.3,36,808.20 ; மகாைாணி – 105 நாட்கள் – 

வசூல் ரூ.3,24,432  ; சயைாணி – 69 நாட்கள் – 

1,74,372.70; கிருஷ்ைவவனி – 75 நாட்கள் – வசூல் 

ரூ.2,29,492  ; மதுலை-சிந்தாமணி – 119 நாட்கள் – 

வசூல் ரூ.4,05,964.76. 

சிரித்து ெொழ வெண்டும்  

 1974 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 31ம் வததி 

தவளிவந்த பைம் சிரித்து வாழவவண்டும். இப்பைம் 

இந்தியில் அமிதாப்பச்சன் நடித்து தவளிவந்த   ன்ஜிர் 

என்  பைத்தின் தமிழாக்கம் ஆகும். இப்பைத்தில் 
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இைண்டு மாறுபட்ை வவைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்திருந்தார். பைம் தவற்றி விழா தகாண்ைாடியது.  

 ைாம் என்  வகாபக்காை, வபாலீஸ் 

அதிகாரியாகவும் அப்துல்ைகுமான் என்  முஸ்லிம் 

கதாபாத்திைத்திலும் எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருந்தார். 

சூதாட்ைக் கிளப் லவத்திருந்த அப்துல்ைகுமான் 

திருந்தி ஆட்வைாகாைைாக மாறி விடுவார். 

இவ்வா ான இைண்டு வவறுபட்ை 

கதாபாத்திைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்து இருந்தார். 

கீழக்கலையில் உள்ள தன்னுலைய முஸ்லிம் நண்பர் 

அப்துல் ைகுமானின் தபயலை இப்பைத்தில் 

தன்னுலைய கதாபாத்திைத்திற்கு சூட்டிக்தகாண்ைார்.  
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 சிரித்து வாழவவண்டும் பைம் ஆனந்த 

விகைனில் ததாைர்ந்து கட்டுலைகள் எழுதி வந்த எஸ். 

மணியனின் உதயம் புதைாைக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தாரின் 

தயாரிப்பாகும்.  ைதா வ ாடியாக நடித்திருந்தார். 

இந்தியில் இப்பைத்தில் வகாபக்காை வபாலிஸ் 

அதிகாரியாக அமிதாப் பச்சன் நடித்தார். சிரித்து வாழ 

வவண்டும் பைத்திற்கு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இலச 

அலமத்தார். ஆர் வக சண்முகம் வசனம் எழுதினார். 

ஆனந்த விகைன் பத்திரிலகயின் முதைாளி என் எஸ் 

எஸ் பாைன் பைத்லத இயக்கினார். இவர் எஸ்.எஸ். 

வாசனின் மகனாவார்.  

 இப்பைம் தவளியான நாள் 30-11-1974. 

தசன்லன-பிளாசா – 83 நாட்கள் வசூல் ரூ.3,04,082.68 ; 

ஸ்ரீகிருஷ்ைா – 83 நாட்கள் வசூல் ரூ.3,54,142.03 ; 

மகாைட்சுமி – 62 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,92,702.16 ; 

கிருஷ்ைவவணி – 62 நாட்கள் வசூல் ரூ. 2,05,442.54 ; 

மதுலை-நியூசினிமா – 104 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.3,59,634.60 ; திருச்சி – 56 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.1,59,091.35 ; தநல்லை-பார்வதி – 62 நாட்கள் ; 

தபங்களூர்-ஸ்வைட்ஸ் – 50 நாட்கள் ; இைங்லக-

தசல்ை மகால் – 107 நாட்கள். 

நிசைத்தசத முடிப்பென்  

 1975 ஆம் ஆண்டு வம மாதம் ஒன்பதாம் நாள் 

தவளிவந்த நிலனத்தலத முடிப்பவன் பைமும் 

இைண்டு மாறுபட்ை வவைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

பைமாகும். இப்பைம் சச்சா  ூட்ைா என்  இந்திப் 

பைத்தின் தமிழாக்கம் ஆகும். இதில் எம்.ஜி.ஆர். 

சுந்தைம் என்  இலசக் கலைஞைாகவும் ைஞ்சித் என்  

லவைங்கலள  திருடி   விற்பவைாகவும்     இைண்டு  
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மாறுபட்ை வவைங்களில் நடித்திருந்தார். 

சுந்தைத்துக்கு, வபாலீஸ் அதிகாரி மஞ்சுளாவும், 

ைஞ்சித்துக்கு அவைது காரியதரிசி ைதாவும் வ ாடியாக 

இருந்தனர். ஓரியண்ைல் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இப் 

பைத்துக்கு எம்.எஸ். விஸ்வநாதன் இலச அலமக்க 

ஆர் வக சண்முகம் வசனம் எழுதினார். ப. நீைகண்ைன் 

இயக்கினார். இப்பைமும் நல்ை தவற்றிப்பைமாக 

அலமந்து 100 நாட்கள் ஓடி தவற்றி விழா 

தகாண்ைாடியது.  

 நிலனத்தலத முடிப்பவன் பைத்தில் நடித்த 

சாைதாவுக்கு அவருலைய நடிப்லபப் பாைாட்டி 

எம்.ஜி.ஆர். காட்சிகலள அதிகப்படுத்தி தகாடுத்தார். 

இப்பைத்தில் வரும் தங்லகயின் திருமைக் 

கற்பலனக் காட்சியில்  இைம் தபற்  பாைல் 

 “பூமசழ தூவி ெைந்தங்கள் ெொழ்த்த  

ஊர்ெலம் நைக்கின்றது  

எழில் வகொஞ்சிடும் அன்பு தங்சகயின் வநற்றியில்  

குங்குமம் சிரிக்கின்றது – மங்கலக் 

குங்குமம் சிரிக்கின்றது. 

என்  பாைல் தபரிய வைவவற்ப்லப தபற் து. அதன் 

பி கு தமிழகத்தில் நைக்கும் திருமைங்களில் 

இப்பாட்டு தவ ாமல் இைம்தபற் து. பைத்தின் 

பாைல் காட்சிகள் காஷ்மீர் ைால் ஏரியிலும் ஷாலிமார் 

வைா ா வதாட்ைத்திலும் எடுக்கப்பட்டிருந்ததால் 

இப்பைம் ைசிகர்களின் உள்ளத்லத தகாள்லள 

தகாண்ைது.   
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 இப்பைம் தவளியான நாள் 9-5-1975. 

தசன்லன-வதவிபாைலைஸ் – 84 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.6,26,952.95 ; அகஸ்தியர் – 84 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.3,87,572.95 ; உமா – 77 நாட்கள் வசூல் ரூ.2,72,985.40; 

மதுலை-மீனாட்சி – 117 நாட்கள் – 100 நாள் வசூல் 

ரூ.3,40,731.90 ; வவலூர்-தாஜ் – 51 நாட்கள் ; இைங்லக-

கல்பனா – 100 நாட்கள் ; தசன்ைல் – 105 நாட்கள் ; 

வின்ஸர் – 100 நாட்கள் ; தபங்களூர்-சங்கீத் – 50 

நாட்கள்  வசூல் ரூ.2,32,08 ; விநாயகா – 50 நாட்கள் 

வசூல் ரூ.2,20,01 ; கிவனா – 50 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.1,81,25 ; மற்றும் 30 அைங்குகளில் 50 நாட்கள் 

அதற்கு வமல். 

நொசள நமவத  

 நிலனத்தலத முடிப்பவன் பைம் தவளிவந்த 

இைண்டு மாதங்களில் எம்.ஜி.ஆர். இரு வவைங்களில் 

நடித்த நாலள நமவத பைம் தவளிவந்து தவற்றி 

விழா தகாண்ைாடியது. இப்பைம் பை 

திலையைங்குகளில் 150 நாட்களுக்கும் வமைாக 

ஓடியது. இப்பைம்  யாவதான் கி பாைாத்  என்  இந்தி 

பைத்தின் தமிழாக்கம்  ஆகும். இப்பைத்தில் சங்கர் 

என்  திருைன் கதாபாத்திைத்திலும் வி ய் என்  

உற்சாகமான இலளஞர் கதாபாத்திைத்திலும் 

எம்.ஜி.ஆர். மாறுபட்ை வமக்கப்புைன் நடித்திருந்தார். 

சங்கர் வவைத்துக்கு வித்தியாசமான விக் லவத்து 

முகத்லத கருப்பாக்கி தகாண்டு நடித்தார். வி ய் 

வவைம் ஒரு பைக்காை இலளஞனுக்குறிய 

குறும்புகளும், விருப்பங்களும் அலமந்திருந்த 

வவைம் ஆகும். ஆனால் இவர் நி ப் பைக்காைர் 

அல்ைர். ஒரு பைக்காைரின் வமவன ர் எடுத்து 

வளர்த்த பிள்லள ஆவார். 
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 கவ ந்திைா பிலிம்ஸ் எடுத்த இப்பைத்திற்கு 

வியட்நாம் வீடு சுந்தைம் வசனம் எழுத எம் எஸ் 

விஸ்வநாதன் இலசயலமக்க  மலையாளப் பை  

இயக்குனர் வசதுமாதவன் பைத்லத இயக்கினார். 

வியட்நாம் வீடு சுந்தைம் எம்.ஜி.ஆருக்கு வசனம் 

எழுதிய ஒவை பைம் நாலள நமவத மட்டுவம. 

தபாதுவாக இவர் சிவாஜி பைங்களுக்கு அதிக 

வசனங்கள் எழுதியுள்ளார்.  நாலள நமவதயில் 

கதாநாயகியாக ைதா நடித்திருந்தார். சங்கர் 

கதாபாத்திைத்திற்கு கதாநாயகி கிலையாது.  
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 இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கும் ைதாவுக்கும் 

இந்திப்பை நடிகர்கலளப் வபான்  வமக்கப் 

உலையைங்காைம் ஆகியலவ தசய்யப்பட்திருந்தது 

இளம் ைசிகர்கலள தவகுவாகக்  கவர்ந்தது. பாைல் 

காட்சிகளில்   இருவரும் இளலமயும் அழகும் 

நில ந்தவர்களாக ைசிகர்களின் மனலதக் கவர்ந்தனர். 

இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் வயது 60 என்பது 

ததரியாத வலகயில் இருபது வயது இலளஞலனப் 

வபாை சுறுசுறுப்பும் குறும்பும் உலையவைாக 

நடித்திருந்தார். அவருலைய முகத் வதாற் மும் உைல் 

வனப்பும் ைசிகர்களால் தபரிதும் ைசிக்கப்பட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆருக்குப் புதிய ைசிகர்களாக  இலளஞர்களின் 

பட்ைாளத்லத தகாண்டுவந்தது இப்பைம். 

 இப்பைம் தவளியான நாள் 4.7.1975. தசன்லன-

ஓடியன் – 63 நாட்கள் ; பாண்டியன் - 63 நாட்கள் ; 

நூர் கான் – 49 நாட்கள் ; மதுலை-ஸ்ரீவதவி – 63  

நாட்கள் ; திருச்சி- ுபிைர் – 77 நாட்கள் ; தநல்லை-

சிவசக்தி – 63 நாட்கள் ; பாண்டிச்வசரி-அ ந்தா – 70 

நாட்கள் ; இைங்லக-சமந்தா – 156 நாட்கள் ;  

ைாணி – 133 நாட்கள் ; 

ஊருக்கு உசழப்பென்  

 1976 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 12ஆம் வததி 

தவளிவந்த ஊருக்கு உலழப்பவன் பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். தசல்வம், குமார் என்று இரு 

வவைங்களில் நடித்திருந்தார். குமார் என்  

பைக்காைருக்குப் பதிைாக அவைது வீட்டில் அவைது 

மலனவிலயயும் குழந்லதலயயும் கவனித்துக் 

தகாள்ளும் ஏலழ தசல்வமாக நடித்த எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னுலைய மலனவிலயயும் குழந்லதலயயும் 
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கவனிக்க இயைாதவைாக வசாகம் ததும்ப 

நடித்திருப்பார்.  

“பிள்சளத்தமிழ் பொடுகிவறன் ஒரு  

பிள்சளக்கொக பொடுகிவறன்”  

என்  பாைல் இப்பைத்தில் பைருலைய மனலதயும் 

கவர்ந்ததாகும். வதஷ் ைாகத்தில் அலமந்த “இதுதான் 

முதல் ைாத்திரி” என்  பாைல் தபண்கள் விரும்பிப் 

பார்த்த பாைைாகும்.  

 ஊருக்கு உலழப்பவன் பைத்தில் இறுதியில் 

வரும் சண்லை காட்சியில் தஹலிகாப்ைர் 

பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. தலையில் இருவர் 

கட்டி உருண்டு சண்லை வபாடும் காட்சிகளும் 

இறுதியில் பி எஸ் வீைப்பா லவ வபாலீசார் 

பிடித்துக்தகாண்டு வபாகும் காட்சியும் தமிழ்ப்பை 

வழக்கப்படி அலமந்திருந்தது. அதன் பி கு குமார் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒருவரிைவம அளவுக்கு மீறி பைம் 

குவிந்து இருப்பதுதான் பை பிைச்சலனகளுக்கு 

காைைம் என்பலத தான் புரிந்து தகாண்ைதாகச் 

தசால்லி தன்னுலைய வதலவக்கு வபாக மீதிலய 

தபாதுநைத்  திட்ைங்களுக்கு அளித்திருப்பதாக 

அதற்குரிய ஆவைங்கலளக் காட்டுவார்.  

 தசல்வம் எம்.ஜி.ஆர். மத்தியக் காவல் துல  

அதிகாரி என்  உண்லம தவளிப்படும். அவர் ‘காவல் 

துல யில் பணிபுரிவவார் ஊருக்கு உலழப்பவர்கள் 

அவர்களுலைய வாழ்க்லகயில் மலனவி மக்கலள 

கவனித்துக் தகாள்வது இயைாத தசயைாகும்’ 

என்பலத எடுத்துச் தசால்லி தன்னுலைய மகன் 

இ ந்து வபானது  தவிர்க்க இயைாத துன்பம் 
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என்பலத நிலனவுறுத்துவார். அவைது மலனவியாக 

வரும் வாணிஸ்ரீ என்னுலைய ஒரு குழந்லதக்காக 

பார்த்திருந்தால் இந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு 

வகள்விக்குறியாகி இருந்திருக்கும்’ என்பலத 

தவண்ணி  ஆலை நிர்மைாவிைம் சுட்டிக்காட்டி 

தன்னுலைய தியாகத்லத நியாயப் படுத்துவார். 

காவல்துல யின் வமன்லமகலள எடுத்துச் 

தசால்லும் பைமாக இப்பைம் அலமந்திருந்தது. 

 இப்பைம் தசன்லன-காலிவனா – 211 நாட்கள் 

வசூல் ரூ.5,33,275.93 ; தசன்லன-பிைாட்வவ – 176 

நாட்கள் வசூல் ரூ.4,29,119.29 ; தசன்லன-வமகைா – 

176 நாட்கள் வசூல் ரூ.3,61,293.95 ; மதுலை-தசன்ைல் – 

176 நாட்கள் வசூல் ரூ.3,85,108.34 ; திருச்சி- ுபிைர் – 

236 நாட்கள் வசூல் ரூ.3,36,401.50 ; வசைம்-சாந்தி – 113 

நாட்கள் வசூல் ரூ.2,25,817.15 ; வகாலவ-ைாகுல் – 190 

நாட்கள் வசூல் ரூ.3,76,005.35 ; தநல்லை-தைட்சுமி – 

149 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,61,089.13 ; தஞ்லச-யாகப்பா – 

176 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,51,009.72 ; பல்ைாவைம்- னதா 

வதவி – 107 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,27,783.51 ; வவலூர்-

தாஜ் – 101 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,20,629.60 ; திண்டுக்கல்-

N.G.G.B. – 106 நாட்கள் வசூல் ரூ.1,00,726.40 ; கைலூர்-

நியூசினிமா – 107 நாட்கள் வசூல் ரூ.94,724.59 ; 

பாண்டிச்வசரி-அ ந்தா – 107 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.92,977.90 ; விருதுநகர்-ைாதா – 100 நாட்கள் வசூல் 

ரூ.75,186.01 ; ஈவைாடு-ைா ாைாம் – 100 நாட்கள் ; 

கும்பவகாைம்-லைமண்ட் – 108 நாட்கள் ; தர்மபுரி-

கவைசா – 110 நாட்கள் ; தபங்களூர்-சாைதா&அவபைா 

– 133 நாட்கள் வசூல் ரூ. 3,98,640.75 ; ஊட்டி-A.T.C.-

கலைமகள் – 104 நாட்கள் ; விழுப்புைம்-சீதாைாம் – 100 

நாட்கள் ; கரூர்-அ ந்தா – 106 நாட்கள் ; காஞ்சிபுைம்-

ைா ா–முருகன் – 100 நாட்கள். 



Tamil Heritage Foundation International

44 
 
 இைங்லக  - பிளாசா – 101 நாட்கள் ; கிங்சிலி - 

101 நாட்கள் ; தகாட்டி – 101 நாட்கள் ; பம்பாய்-

திவைாலி-அவைாைா – 95 நாட்கள். 

 1965ஆம் ஆண்டிவைவய அதிக வசூைாக 

2வகாடிவய 15 ைட்சம் ரூபாய் வசூல் தபற்  சரித்திை 

சாதலன காவியம். 

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். அதிக எண்ணிக்லகயில் இைட்லை 

வவைங்களில் நடித்திருந்தாலும் ஒவ்தவாரு 

பைத்திலும் அவர் கவனம் தசலுத்தி   நடித்திருந்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய தசாந்தப்பைம் மூன்றிலும் 

இைட்லை வவைவமற்று நடித்தது குறிப்பிைத் 

தக்கதாகும். இைட்லை வவைங்களில் ஆலசமுகம், 

கலையைசி, ைா ா வதசிங்கு தவிை மற்  பைங்கள் 

அலனத்தும் வண்ைப் பைங்கவள ஆகும். இைண்டு 

எம்.ஜி.ஆர்.களுக்கும் இலையில் வதாற் த்திலும் 

நடிப்பிலும் வவறுபாடு காட்டி ைசிகர்களின் 

மனத்லதக் கவரும் வலகயில் இப்பைங்கலள 

எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கினார்.  
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2. இரட்சை வெைப்  பொத்திரங்களில் 
எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

 

 

 அதிக எண்ணிக்லகயிைான இைட்லைவவைப் 

பைங்களில் நடித்த எம்.ஜி.ஆர். சவகாதைைாக நண்பைாக 

முன் பின் அறியாதவைாக என பல் பாத்திைங்கலள 

ஏற்று நடித்திருந்தார்.  

ைவகொதரரர்களொக இரட்சை வெைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். பை பைங்களில் உைன் பி ந்த 

சவகாதைைாக இைட்லை வவைம் பூண்ைார்.. இைா ா 

வதசிங்கு,  எங்க வீட்டுப் பிள்லள, குடியிருந்த 

வகாயில், உைகம் சுற்றும் வாலிபன், நீரும் தநருப்பும், 

நாலள நமவத, பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா ஆகிய 

பைங்களில் உைன்பி ந்த சவகாதைைாகவும் நடித்தார். 

இவற்றில் குடியிருந்த வகாயில் பைத்தில் 

ஒட்டிப்பி ந்த இைட்லை சவகாதைைாகவும் அறுலவ 

சிகிச்லச மூைம் பிரிக்கப்பட்ைவர்களாகவும் 

நடித்திருந்தார். எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைத்தில் 

இைட்லைப் பிள்லளகளாகப் பி ந்து வளர்ந்து 

வரும்வபாது ஒருவர் மட்டும் வகாவில் விழா 

கூட்ைத்தில் ததாலைந்து வபாய்  

ருஷவயந்திைமணியிைம் வளர்ந்து வருபவைாக 
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நடித்திருந்தார். நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் 

பலகவனுக்குப் பலியாகி விைக்கூைாது என்பதால் 

நாட்டுப்பற்றுள்ள நல்ைவர்களிைம் வளர்ந்து 

வருபவைாக நடித்திருந்தார். இைா ா வதசிங்கு 

பைத்தில் இைண்டு தாய்மாருக்கு பி ந்த இைண்டு 

தவவ்வவறு பிள்லளகளாக ஒவை தந்லதயின் 

மக்களாக நடித்தார். நாலள நமவத பைத்தில் மூத்தவர் 

இலளயவர் என சவகாதைர்களாக  ஒருவர் கருப்பு, 

ஒருவர் சிவப்பு என்  வித்தியாசத்துைன் நடித்தார்.  

தந்சதயும் மகனுமொக  

 அடிலமப்தபண் பைத்தில் மட்டும் எம்.ஜி.ஆர். 

தந்லத மகன் என்  இைண்டு கதாபாத்திைங்களில் 

நடித்தார். ஆனால் முதல் காட்சியிவைவய 

சண்லையில் தந்லத எம்.ஜி.ஆர். தநஞ்சில் வவல் 

பாய்ந்து இ ந்து வபாய்விடுவதால் மகன் 

கதாபாத்திைம் மட்டுவம பைம் முழுக்க 

நில ந்திருந்தது. எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் எங்க 

வீட்டுப் பிள்லள, நான் ஆலையிட்ைால் 

வபான் வற்றில் தந்லத எம்.ஜி.ஆலை பைத்தில் 
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புலகப்பைமாகக் காட்டும்வபாது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

முதியவர் வமக்கப் வபாட்டு இருப்பது வபாை பைம் 

வலையப்பட்டிருக்கும். ஆனால் ஒரு பைத்திலும் 

அவர் தந்லத எம்.ஜி.ஆர். ஆக முதியவர் வவைத்தில் 

நடிக்கவில்லை. வதவரின் தயாரிப்பில் தந்லதயும் 

மகனுமாக அவர் நடிக்க இருந்த ஒரு பைம் 

பாதியிவைவய நின்று வபாயிற்று.  

இரு வெறு மதங்களில் எம்.ஜி.ஆர்.  

 இைா ா வதசிங்கு மற்றும் சிரித்து வாழ 

வவண்டும் இைண்டு பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். இந்து 

முஸ்லிம் என இைண்டு கதாபாத்திைங்கலள ஏற்று 

நடித்திருந்தார். இவற்றில் இைா ா வதசிங்கில் 

சவகாதைைாகவும் சிரித்து வாழ் வவண்டும் பைத்தில் 

அறியாத அந்நிய நபைாகக்வும் நடித்தார்.  

 இைா ா வதசிங்கு பைம் முன்னர்  தத. தபா. 

கிருஷ்ைசாமி பாவைரின் நாைக மன் த்தில் 

நாைகமாக நடிக்கப்பட்ை கலதலய தகாண்டு 
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உருவாக்கப்பட்ைது. இக்கலதயில் தசஞ்சியின் 

மன்னனுக்கு இைண்டு மலனவியர். மூத்தவர் 

இஸ்ைாமிய மதத்லதச் வசர்ந்தவர். இலளயவர் இந்து 

மதத்லதச் வசர்ந்தவர். மூத்த மலனவிலயப் பற்றி 

எவருக்கும் ததரியவில்லை. அவருலைய மகன் 

ஆற்காட்டு நவாப்பிைம் பணியில் அமர்ந்து 

தளபதியாகப் பணிபுரிகி ான். தைல்லி பாதுஷாவின் 

குதிலைலய அைக்க இயைாமல் அங்கு 

சில ப்பட்டிருக்கும் தசஞ்சி மன்னலை அவைது மகன் 

வத ஸ் சிங் அக்குதிலைலய அைக்கி விடுவிக்கி ான். 

அப்வபாது பாதுஷா தசஞ்சிக்குச்  சுதந்திை பட்ையம் 

அளிக்கி ார்.  

 வதசிங்கிைம் சுதந்திை பட்ையம் இருக்கும் 

வலை தசஞ்சிலய அடிலம தகாள்ள முடியாது என்று 

நிலனத்த ஆற்காட்டு நவாப் அப்பட்லையத்லத 

திருடிக் தகாண்டு வரும்படி தாவூத் காலன  

அனுப்புகி ார். தாவூத்கான், வதசிங்கு வபாை 

மாறுவவைத்தில் வந்து இைாணியாக நடித்த 

பானுமதியிைம் சுதந்திை பட்ையத்லத வாங்கிச் 

தசன்று ஆற்காட்டு நவாபிைம் ஒப்பலைத்து 

விடுகி ார். இதன்பி கு ஆர்காடு நவாப் தசஞ்சியின் 

மீது பலை எடுக்கி ார். அப்வபாது தன்னிைம் இருந்த 

பட்ையத்லதக் காட்ை இயைாத காைைத்தால் 

வபார்க்களத்தில் சவகாதைர்கள் வமாதுகின் னர்.  

 நவாப்பின் தளபதியான தாவூத்கான் தன் 

தாயிைம் தன்னுலைய தந்லத யார் என்று வகட்ை 

வபாது தாயார் வவறு வழியில்ைாமல் உண்லமலய 

தசால்லிவிடுகி ார். அப்வபாது எக்காைைம் 

தகாண்டும் உன்னால் உன் தம்பிக்கு அழிவு 

ஏற்பைக்கூைாது என்  வாக்குறுதிலய 
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தபற்றுக்தகாண்டு அவர் மைைமலைகி ார். 

இவருலைய பி ப்பின் ைகசியத்லத அறிந்து 

தகாள்ளக் கூைாது என்றும் அறிந்து தகாண்ைால் 

அவன் தன் நாட்லை இவனிைம் தகாடுத்து விடுவான் 

என்றும் அது நாட்டு மக்களுக்கு நல்ைதல்ை என்றும் 

அந்த தாயார் தன் மகனுக்கு எடுத்துச் தசால்கி ார்.  

 வபார்க்களத்தில்  வபாரிடும் வபாது தாவூத் 

கானால் உண்லமலயச் தசால்ை இயைாமல் 

‘என்னுலைய வாளால் நீ இ க்க வவண்ைாம் வபாய் 

விடு’ என்று வதசின்கிைம் தகஞ்சிக் வகட்டும் 

வதசிங்கு உண்லமலய அறியாதவன் ஆதைால் 

ததாைர்ந்து வபாரிடுகி ான். இலைவய ஒரு 

தீயவனின் குத்துவாள் தாவூத் கானின் முதுலக 

குத்தித் துலளக்கி து. அக் கயவன் ‘இ ந்து 

வபானவன் உன் சவகாதைன்’ என்று வதசிங்கிைம் 

தசால்ைவும் வதசிங்கும் வானத்லத வநாக்கி தனது 

வாலள வீசி தன் தநஞ்லச காட்டி மைைம் 

அலைகி ான். இக்கலதயில் இருவரும் தவவ்வவறு 

மதத்லதச் வசர்ந்தவர்களாக இருந்து ஒருவலைப் 

பற்றிய உண்லம வதசிங்குக்கு ததரியாது நல்ை 

கலதயம்சம் தகாண்ை பைமாக இருந்தும் 

இப்பைத்தில் இைண்டு எம்.ஜி.ஆறும் தசத்துப் 

வபாவதால் பைம் தபரிய தவற்றிலயப் 

தப வில்லை.  அதனால் இருவரும் மைைம் 

அலைவதாக கலத பைம் நில வுற் து. இப்பைத்லத 

ைசிகர்கள் விரும்பி பார்க்கவில்லை. எனவவ பைம் 

தவற்றிப்பைமாக அலமயவில்லை.  

 சிரித்து வாழ வவண்டும் பைத்தில்  இந்து 

வவைத்தில் ைாம் என்  தபயரிலும் முஸ்லிம் 

வ்தபைத்தில் அப்துல் ைகுமான்  என்  தபயரிலும் 
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வித்தியாசமான நடிப்லப எம்.ஜி.ஆர். காட்டினார்.  . 

ஆைம்பத்தில் இருவருக்கும் கருத்து வவறுபாடுகள் 

இருந்தாலும் முதல் சிை காட்சிகளிவைவய கருத்து 

வவறுபாடு மல ந்து இருவரும் விலைவில் நண்பர் 

ஆகிவிடுவார்கள். வமலும் இருவருவம நல்ைவைாக 

இப்பைத்தில் நடித்திருந்தனர். ஒருவருக்தகாருவர் 

உதவி தசய்பவைாகவும் ஒருவலை ஒருவர் 

ஆதரிப்பவைாகும் நடித்திருந்ததனால் இந்து, 

இஸ்ைாமிய வாக்குகலள இப்பைம் இரு 

தைப்பினரிைம் இருந்தும் ஏைாளமான வாக்குகலள 

அண்ைா திமுகவுக்கு தபற்றுத் தந்தது.  அண்ைா 

திமுக கட்சி ததாைங்கிய பின்பு தவளிவந்த பைம் 

என்பதனால் இஸ்ைாமியர்களின் வாக்கு வங்கி 

அதிகரிக்கவும் வபருதவி புரிந்தது.  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைப்பிடிப்பினால் 

தாய்ைாந்தில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் எம்.ஜி.ஆர். 

பற்றிய உயர்வான என்னத்லத தனக்ளின் 

உ வினர்கள் மத்தியில் பைப்பியதால் தமிழகக்  

கைற்கலைவயாை மாவட்ைங்களில் வாழ்ந்த 

முஸ்லிம்கள் எம்.ஜி.ஆரின் மீது மிகுந்த பாசம் 

தகாண்டிருந்தனர். அதலனத் ததாைர்ந்து சிரித்து 

வாழ வவண்டும் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கீழக்கலையில் 

வாழும் அவருலைய நண்பைான அப்துல்ைகுமானின் 

தபயலை லவத்துக்தகாண்டு நடித்த வபாது 

அப்பகுதிலயச்  வசர்ந்த மக்கள் எம்.ஜி.ஆர். மீது 

மிகுந்த அன்பும் பாசமும் தகாண்ைவர்களாக 

மாறிவிட்ைனர். இதனால் திமுகவிைம் இருந்த 

இஸ்ைாமிய வாக்கு வங்கி அண்ைா திமுகவுக்கு 

மாறியது குறிப்பிைத்தக்கது.  
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ஒருெர் கதொநொயகன் மற்றெர் வில்லன்  

 இைட்லைவவைக் கதாபாத்திைம் ஏற்று நடித்த 

பைங்களில் இைண்டு பைங்களில் மட்டும் ஒரு 

எம்.ஜி.ஆர். இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆருக்கு வில்ைனாக 

வதான்றினார். நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் மணிமா ன் 

என்  சிவப்பு எம்.ஜி.ஆருக்கு கரிகாைன் என்  கருப்பு 

எம்.ஜி.ஆர். வில்ைனாக வருவார். மணிமா ன் 

காதலிக்கும் த யைலிதாலவ கரிகாைனும் 

காதலிப்பார். அதற்கு அவருலைய பி ப்புக் 

குல பாடு ஒரு காைைமாகக் காட்ைப்பட்ைது. 

ஆனால் உண்லமயில் அப்படி ஒரு குல பாடு 

இருப்பதாக எவரும் அறிந்திைாத காைைத்தினால் 

சவகாதைனின் காதலிலய இலளயவர் 

காதலிப்பலதயும் அதற்காக சவகாதைனுைன் சண்லை 

வபாடுவலதயும்  ைசிகர்கள் ைசிக்கவில்லை. 

எம்.ஜி.ஆருலைய பைங்கள் உயர்ந்த ஒழுக்கமும் 

கட்டுப்பாடும் வபாதித்த பைங்களாக இருந்த 

காைைத்தினால் இதுவபான்  ஒழுக்க மீ ல்கள் 

இைம்தபற்  பைங்கலள ைசிகர்கள் 

தவற்றிப்பைங்களாக ஆக்கவில்லை. 
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 இைா ாவதசிங்கு பைத்திலும் இஸ்ைாமிய 

சவகாதைர் தாவூத் கான் தந்து தம்பி வதசிங்குக்கு 

வில்ைனாக வந்து அவவைாடு வபார்க்களத்தில் 

வநருக்கு வநர் வமாதுகி ார். இவ்விரு பைங்களும் 

ைசிகர்களிைம் தபரிய ஆதைலவப் தப வில்லை. 

இைட்லை வவைப் பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். தனது 

சவகாதைலைக் காப்பாற்றிய பைங்கள் தவற்றி வாலக 

சூடின. ஆனால் சவகாதைரிைம் பலக தகாண்ை 

பைங்கள் குறிப்பிைத்தக்க தவற்றிலயப் 

தப வில்லை.  

ஒருெரின் இைத்தில்  இன்வைொருெர்  

 எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைம் பூண்ை 

பைங்களில் ஒரு எம்.ஜி.ஆருக்குப் பதிைாக 

இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர். முதைாமவர் இைத்திலிருந்து 

அவர் ஆற்  வவண்டிய கைலமகலள தசய்து 

முடிக்கும் கதாபாத்திைங்களில் நடித்துள்ளார். 

நாவைாடி மன்னன், எங்க வீட்டுப் பிள்லள, 

குடியிருந்த வகாயில், ஊருக்கு உலழப்பவன் ஆகிய 

பைங்களில் இது வபாை கலதயலமப்பு உள்ளது. .  

 நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் மார்த்தாண்ை 

மன்னனுக்கு மயக்கமருந்து தகாடுத்து அதனால் 

அவர் மயங்கி விழுந்து விடுகி ார். அவர் 

மகுைாபிவஷகத்துக்கு வந்து மன்னனாக மகுைம் 

சூட்ை இயைாத நிலையில் இருக்கி ார். 

இவ்வவலளயில் ைா குரு தனக்கு லகப்பாலவயாகத்  

திகழும் பிங்கைனுக்கு [நம்பியாருக்கு]  மகுைம் 

சூட்டி மன்னைாக்கி  விடுவாவை என்  கவலையில் 

நாட்டின் நைனில் அக்கல  தகாண்ை தளபதியும் 

அலமச்சரும் நாவைாடியாகத் திரியும் வீைாங்கனின் 

உருவ ஒற்றுலமலய லவத்து அவலன இைண்தைாரு 
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நாட்களுக்கு மன்னனாக முடிசூட்டி லவத்திருக்க 

வவண்டும் என்று விரும்புகின் னர். வீைாங்கனிைம் 

இலதப்பற்றி கூறும்வபாது அவன் அதிகாைம் 

இல்ைாத அைச பதிவு தனக்கு வதலவயில்லை 

எத்தலன நாள் இருந்தாலும் அத்தலன நாளும் நான் 

முழு அதிகாைம் பலைத்த மன்னன் ஆகத்தான் இருக்க 

வவண்டும் என்கி ான், சரி என்று தற்சமயத்துக்கு 

ஒத்துக்தகாண்டு இருவரும் அவனது தாடிலய 

எடுத்துவிட்டு அவனுக்கு மன்னைது வமனரிசத்லதக்  

கற்றுக்தகாடுத்து அவலன வவகமாக அலழத்துச் 

தசன்று அவனுக்கு மகுைம் சூட்டுகின் னர்.  
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 வீைாங்கன் மார்த்தாண்ை மன்னைாக மகுைம் 

சூட்டிய பின்பு பை நல்ை திட்ைங்கலள மன்னர் 

அறிவிக்கி ார், அவருைன் இலைந்து நற்பணிகளில் 

அைசி மவனாகரியும் தன் பங்குக்கு தபண்களுக்கும் 

குழந்லதகளுக்கும் பை நைத் திட்ைங்கலள 

அறிவிக்கின் ார் மக்கள் மகிழ்கின் னர். 

இக்காட்சிலய நிலனவூட்டும் வலகயில்  பைம் வந்து 

20 ஆண்டுகள் கழித்து எம்.ஜி.ஆர். 1977 இல் 

முதைலமச்சைான வபாது கவர்னர் முன்னிலையில் 

சம்பிைதாய முல யில் பதவி ஏற்  பி கு தசன்லன 

அண்ைாசாலையில் அலமக்கப்பட்டிருந்த 

வமலையில் ஏறி நின்று மக்கள் முன்னிலையில் 

உலையாற்றிய நிகழ்ச்சி அலமந்தது. . அப்வபாது அவர் 

வபசியதற்கும் இப்பைத்தில் வந்த காட்சிக்கும் 

மிகுந்த ஒற்றுலம காைப்பட்ைது. இப்பைத்தில் 

நடிக்கும்வபாது அவருக்கு தான் முதைலமச்சைாக 

வருவவாம் என்   எண்ைம் கிலையாது. அதற்கான 

வாய்ப்பும் இல்லை. ஆனால் இருபது ஆண்டுகள் 

கழித்து அவர் பைத்தில் நடித்தலவ  எல்ைாம் நி மாக 

நைந்தலதக் கண்டு  மக்கள் அதிசயித்தனர். அவலை 

ஒரு தீர்க்கதர்சியாகவும் ததய்வப் பி வியாகவும் 

உைர்ந்தனர்.  

 எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைத்தில் ைாமுவின் 

வீட்டில் வந்து வசர்ந்த இளங்வகா சிை முக்கிய 

கைலமகலள நில வவற்றுவார். 

பயந்தாங்தகாள்ளியாக வரும் ைாமு தன் அக்காள் 

கைவர் நம்பியாரிைம் சாட்லை அடி வாங்கி வாங்கி 

வவதலனப்பட்டு மனம் தநாந்து எங்வகயாவது 

வபாய் கிைற்றில் குளத்தில் குதித்து இ ந்து வபாய் 

விை வவண்டும் என்று நிலனக்கி ார். சவுக்கு அடிக்கு 

பயந்து வீட்லை விட்வை தவளிவயறி விடுகி ார். 
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அப்வபாது அவரிைத்தில் இளங்வகா வந்து வசர்ந்து 

நம்பியாரின் தகாட்ைத்லத அைக்கி அவர்களின் 

நிறுவனத்தில்  ததாழிைாளர்களுக்கு உரிய 

சலுலககலள வழங்கி எஸ்வைட் மக்களின் 

நன்மதிப்லபப் தபறுகி ார்.  

 இைண்டு வலகயான குைாதிசயம் தகாண்ை 

பாத்திைம் என்பதால் எம்.ஜி.ஆர். மிகச் சி ப்பாக 

இைண்டு வவைங்கலளயும் தசய்திருப்பார். ைாமுலவ 

அடித்த காைைத்தால் எம்.ஜி.ஆர். இைசிகர்கள் 

நம்பியார் மிது உண்லமக் வகாபம் தகாண்டிருந்ததும் 

உண்டு. பைத் தயாரிப்பாளர் நாகி தைட்டியாரின் 

விட்டில் வபாய் சத்தம் வபாட்ைதும் உண்டு. ஒரு 

முல  தபாதுக் கூட்ை வமலையில் எம்.ஜி.ஆலை 

தநருங்கி தசன்று வபாய் பார்த்த ஒரு பாட்டி ‘அந்த 

நம்பியார் பயலிைம்  ாக்கிைலதயாக இருப்[பா’ 

என்று அவருக்கு அறிவயுலையும் எச்சரிக்லகயும் 

தகாடுத்தார்.  எம்.ஜி.ஆரும் சிரித்தபடிவய சரிம்மா 

என்று பதிைளித்தார். ைாமு எம்.ஜி.ஆர். அடி வாங்கும் 
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வபாது தகாந்தளித்த இைசிகர் கூட்ைம் இளங்வகா 

எம்.ஜி.ஆர். பதிலுக்கு நம்பியாலை சாட்லையால் 

தவளுக்கும் வபாது லக தட்டி இைசித்து மகிழ்ந்து 

ஆைவாரிப்பலத திலையைங்கில் காைைாம்.   அது 

பைம் என்பது ததரிந்திருந்தாலும் கூை எம்.ஜி.ஆர். 

நடிப்புக்காக கூை மற் வரிைம் அடி படுவலத 

அவைது இைசிகர்கள் விரும்புவதில்லை.  

 குடியிருந்த வகாயில் பைத்தில் தமன்லமயான 

வமலை பாைகனாகவும் தகாடூைமான 

தகாள்லளக்காைனாகவும் இைண்டு மாறுபட்ை 

வவைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்தார். மக்களால் 

அதிகளவில் இப்பைம் ைசிக்கப்பட்ைது. இந்தப் 

பைத்திலும் பாைகனாக வரும் ஆனந்த பயந்த 

சுபாவம் தகாண்ைவர். தகாள்லளகாைனாக வரும் 

வசகர் அஞ்சாத தநஞ்சம் தகாண்ை முைைர். இைண்டு 

கதாபாத்திைங்கலளயும் எம்.ஜி.ஆர். வமக்கப் முதல் 

நலை உலை பாவலன வலை பை வித்தியாசங்கலளக் 

காட்டி சி ப்பாகச்  தசய்திருந்தார்.  

 வங்கிக் தகாள்லளயில் ஈடுபடும் 

தகாள்லளக்காைன் வசகர் கார் ஓட்டிக் தகாண்டு 

வரும்வபாது கார் உருண்டு விபத்துக்குள்ளானதில் 

அவனுக்கு புத்தி வபதலித்து விடுகி து. 

இத்தருைத்தில் வபாலீஸ் அதிகாரியாக வரும் வம ர் 

சுந்தர்ைா ன் வசகலைப் வபாைவவ இருக்கும் 

ஆனந்லதக் தகாண்டு வசகரின் தகாள்லளக்கூட்ைத்   

கூட்ைத்தின் ைகசியங்கலள அறிய விரும்புகி ார். 

அதற்காக ஆனந்துக்கு கருப்பு வமக்கப் வபாட்டு 

வசகர் அணிந்திருக்கும் கழுத்து பட்லை, 

அவலைப்வபான்  முழுக்லக சட்லை தலைமுடி 

எல்ைாவற்ல யும் அலமத்து ஆனந்லதக் 
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தகாள்லளக் கூட்ைத்தாரிைம் அனுப்பி லவக்கி ார். 

அங்கிருந்து தகவல்கலள வபாலீஸ் அதிகாரிக்கு 

இைகசியமாக தரும் ஆனந்த் ஒருகட்ைத்தில் தன் 

காதலியிைமும் தன் அம்மாவிைமும் 

மாட்டிக்தகாள்கி ார். பி கு உண்லமலய அவர் 

தசால்லியதும் ஆனந்தின் அம்மா ‘அது வசகர் அல்ை 

உன் உைன் பி ந்த சவகாதைன் பாபு’ என்று கூறி 

அவர்கலள பிரித்ததடுக்க தசய்த அறுலவ 

சிகிச்லசயின் தழும்லபயும் ஆதாைமாகக் 

காட்டுகி ார். இந்த உண்லம வசகருக்குத் ததரிந்ததும் 

உைவன வசகர் தன்லனத்  திருைனாக வளர்த்த 

நம்பியாரிைம் தசன்று தான் யார் என்  உண்லமலய 

அடித்துக் வகட்டுத் ததரிந்து தகாண்டு அந்தக் 

தகாள்லளக் கூட்ைத்லதப் பிடிப்பதில் தானும் தன் 

தம்பிக்கு உறுதுலையாக இருக்கி ார்.  

 ஊருக்கு உலழப்பவன் பைத்தில் கைவர்  

இல்ைாத சூழ்நிலையில்  மலனவி சித்தம் கைங்கி 

துடிக்கும்வபாது அவலைக் காப்பாற்  வவண்டும் 

என்பதற்காக இப்தபண்ணின் கைவலைப் வபாைவவ  

வதாற் மளிக்கும் தசல்வத்லத அலழத்து அவரிைம் 

இளம் தாலயயும் சிறுமிலயயும் கவனித்துக்தகாள்ள 

வவண்டிய தபாறுப்பு ஒப்பலைக்கப்படுகி து. 

இவ்வாறு இன்தனாரு வீட்டில் குமாருக்கு பதிைாக 

தசல்வம் வந்து தங்கி இருக்கும்வபாது தசல்வத்தின் 

மலனவியும் குழந்லதயும் மிகுந்த சிைமத்திற்கு 

உள்ளாகின் னர். தசல்வம், குமார் திரும்பி வந்ததும் 

அவைது மலனவிலயயும் குழந்லதலயயும் 

ஒப்பலைத்து விட்டு தன் மலனவிவயாடு பு ப்பட்டுச் 

தசல்வதாக பைம் முடிவலையும். மற்  இைட்லை 

வவைப் பைங்கலள வபாை ஊருக்கு உலழப்பவன் 

பைம் தபரிய தவற்றிலயப் தபற்றுத் தைவில்லை. 
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 இைண்டு வவைங்களிலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மலனவி குழந்லத இருந்ததும் அதில் ஒரு 

குழந்லதலயக் காப்பாற் ப் வபாய் இவைது தசாந்தக் 

குழந்லத இ ந்துவபானதும் ைசிகர்கலளக் 

கவைவில்லை. தசாந்தக் குழந்லதலயக் காப்பாற்  

இயைாத ஹீவைா என்ன  ஹீவைா என்று ைசிகர்கள் 

கருதினர்.  இதலன ஒரு வபட்டியில் ஒரு தபண் 

ைசிலக குறிப்பிட்ைார். இதனால் இப்பைத்லத தான் 

ஒரு முல க்கு வமல் மறு முல  பார்க்கவில்லை 

எனத் ததரிவித்தார்.  

இருெரில் ஒருெர் மரணம் 

 அடிலமப் தபண் பைத்தில் அப்பாவாக வரும் 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்தின் ஆைம்பத்தில் தன் மலனவியின் 

மீது ஆலசப்பட்ை அவசாகலன, மலனவி தன் 

அருகில் இருந்த வகாைாரிலய தகாண்டு 

தவட்டியதால் அவன் ஒற்ல க் காவைாடு 

இருப்பலதக் கண்டு அவவனாடு வபாரிடும்வபாது 

தானும் ஒரு காலை மடித்து கட்டிக்தகாண்டு வாள் 

சண்லை இடுகி ார். வலையின் மீது குதித்து குதித்து 

ஒற்ல க் காவைாடு சண்லையிடுவதாக இச் சண்லைக் 

காட்சி  பைம் பிடிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவசாகனும் 

எம்.ஜி.ஆரும் பங்குதபறும் இச் சண்லைக் காட்சி 

பைத்தின் ததாைக்கத்தில் வந்தது. அந்த 

சண்லையிவைவய அப்பா என்கி  எம்.ஜி.ஆர். இ ந்து 

வபாய்விடுவார். இருப்பினும் சண்லைக்காட்சி 

ைசிகர்களிலைவய மிகுந்த வைவவற்லபப் தபற் து. 

வலையில் ஒற்ல  காலில் தநாண்டி தநாண்டி 

குதித்து குதித்து சண்லை வபாடுவது மிகவும் 

சிைமமானது என்பதனால் ரிஸ்க் எடுத்து அந்த இச் 

சண்லைக்காட்சியில்  இருவரும் நடித்திருந்தனர். 
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இக்காட்சி இைசிகர்களிலைவய மிகுந்த வைவவற்லபப் 

தபற் து.   

 கலையைசி பைத்தில் சந்திைமண்ைைத்தில் 

இளவைசனாக நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். எரி நட்சத்திைம் 

எரிந்து விழுந்து அதில் கருகி இ ந்து வபாவார். 

ஆனால் அதற்கு முன்பு அவர் இந்தியாவின் 

தபருலமகலளப் பற்றி சந்திைமண்ைைத்தில் ஒரு 

அற்புதமான பாைலை [அதிசயம் கண்வைன் 

மண்ணிவை] இலசக் கருவிலய இலசத்தபடி 

பாடுவார். சந்திைமண்ைைத்தில் புவியீர்ப்பு சக்தி 

இல்ைாத காைைத்தினால் நைக்கும்வபாது இவர் 

ப ந்து ப ந்து தசல்வது வபான்  காட்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கும். இப்பைம் தவளிவந்த 

வபாது இக்காட்சிகள் வவடிக்லகயாகத் 

வதான்றினாலும் 1967 இல் சந்திைனில் 

ஆம்ஸ்ட்ைாங், ஆல்ைரின் ஆகிவயார் தலையி ங்கிய 

வபாது அவர்களுலைய அலசவுகள் 
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காட்ைப்பட்ைவபாது இப்பைத்தில் வந்த காட்சி 

உண்லம என்பது பின்னர் மக்களுக்குத்  ததரிந்தது.  

நிசறவு 

 எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைப் பைங்களில் 

தனக்கு நடிக்க வாப்பு இருக்கும் கதாபாத்திைங்கலள 

ததரிவு தசய்வார். இந்திப்பைங்களில் இருவர் நடித்த 

கதாபாத்திைங்களில் தமிழில் எம்.ஜி.ஆர். ஒருவவை 

நடித்தது சிரித்து வாழ் வவண்டும் மற்றும் நாலள 

நமவத பைங்களில் நிகழ்ந்தது. ஒப்பலனயில் மிகவும் 

கவனம் தசலுத்துவார். சிை பைங்களில் தாடி லவத்து 

வித்தியாசம் காட்டினாலும் நலை உலை ‘விக்’, 

‘வமனரிசம்’  ஆகியவற்றில் சி ப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவார். தனக்கு மாற் ாக வரும் ‘டுப்’ [dupe] 

வபாடும் நடிகருக்கும் தனக்குச்  தசய்த அவத 

ஒப்பலனலயப் வபாை  மிகவும் கவனமாக 

தசய்யும்படி தசால்வார். தனக்கு dupe ஆக வரும் 

ைாமகிருஷ்ைன்னுக்கு தனது ததாப்பியில் இருக்கும் 

குஞ்சம் அவருக்கு இல்லை என்பலதக் 

கண்டுபிடித்துச் தசால்லி அலத உைவன 

லவக்கும்படி நீரும் தநருப்பும் பைப்பிடிப்பின் 

வபாது எம்.ஜி.ஆர். கண்டித்துக் கூறினார்.  தனக்கு 

நடிக்க வாய்ப்பிருக்கும் கதாபாத்திைங்கலள 

நடிப்பதற்காகவும் நடிப்பில் வித்தியாசம் காட்ைவும் 

எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைப் பைங்கலளப் 

பயன்படுத்திக் தகாண்ைார். 
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3. இரண்டு எம்.ஜி.ஆர்களின் ைந்திப்பு   

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த இைட்லை வவைப் 

பைங்களில் இைண்டு எம்.ஜி.ஆரும் வநருக்கு வநர் 

சந்திக்கும் காட்சி மிகவும் சி ப்பாக 

அலமக்கப்பட்டிருக்கும். இக்காட்சி ைசிகர்கள் 

ஆச்சரியத்துைன் பார்க்கப்படுவதால் இக்காட்சியில் 

வசனம் பாைல் நடிப்பு ஆகியலவ ததாழில்நுட்ப 

சி ப்புகள் காைப்பட்டும். எம்.ஜி.ஆர். பைம் எடுத்த 

காைத்தில் இைட்லை வவைக்   காட்சிகலள ‘மாஸ்க் 

ஷாட்’ மூைமாக எடுப்பது வழக்கம். முதல் 

எம்.ஜி.ஆர். உட்கார்ந்து இருக்கும்தபாழுது அவர் 

உட்கார்ந்திருக்கும் காட்சிலய எடுத்துவிடுவர். 

பின்னர் அந்த காட்சி பதிவான பகுதிலய [நாற்காலி 

பகுதிலய] வகமைா தைன்ஸ் இல் கருப்பு வபப்பைால் 

மல த்துவிட்டு மீண்டும் ஃபிலிலம பலழய 

இைத்துக்குக் தகாண்டு தசன்று அவர் 

உட்கார்ந்திருந்த காட்சி வந்ததும் இன்தனாரு 

வவைத்தில் வரும் எம்.ஜி.ஆலைச்   சுற்றி நைக்க வைச் 

தசய்து பைம் எடுத்துதகாள்வர்.   

 இைண்டு எம்.ஜி.ஆர். இைண்டு பக்கம் அல்ைது 

எதிர் எதிவை நின்று வபசுவதாகக் காட்சி எடுத்தால் 

வைதுபு ம் நிற்பவலை முதலில் எடுத்து விட்டு பி கு 
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அந்த பகுதியில் ஒரு கருப்புக் காகிதத்லத ஒட்டி 

மல த்துவிட்டு இைதுபு ம் நிற்பவர் காட்சிகலள 

பின்பு பைம் எடுப்பர். அதன்பி கு இைண்லையும் 

வசர்த்து நமக்குக் காண்பிப்பர்.  

 ஒவை காட்சியில் இருவரும் 

கட்டிப்பிடிப்பதாகவவா கன்னத்லதத் 

தைவுவதாகவவா  லக தகாடுப்பதாகவவா  வரும் 

வபாது எம்.ஜி.ஆருைன் இைண்ைாவது வவைமாக 

நடிப்பவர் தபரும்பாலும் வக பி ைாமகிருஷ்ைன் 

அல்ைது சங்கர் ஆவார். நீரும் தநருப்பும், சிரித்து 

வாழ வவண்டும் வபான்  பைங்களில் அவவை 

சண்லை காட்சியிலும் வசனக் காட்சியிலும் கட்டித் 

தழுவும் காட்சியிலும் இைண்ைாவது வவைத்லத 

ஏற்றிருந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் முகம் ததரியும் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆரும் அவலைக் கட்டித்தழுவி நிற்கும்  

அடுத்த எம்.ஜி.ஆரின் உைம்பு பகுதி ததரியும்வபாது 

இைசிகர்கள் பார்ப்பது இைாமகிருஷ்ைனின் 

உைம்பாகவும் இருக்கும். சண்லைக் காட்சியில் இந்த 

ஆள் மாற்று  வித்லதலயக் எம்.ஜி.ஆர். கவனமாகச்   

தசய்திருப்பார். சண்லைக்காட்சியின் விறுவிறுப்பு 

குல யாதபடி அவத வவலளயில்; காட்சியில் 

இைண்டு எம்.ஜி.ஆரும் வநருக்கு வநர் வமாதுவதாக 

இைசிகர்கள்  உைரும்படி தத்ருபமாகவும் 

எடுத்திருப்பார்.  வகமைா ததாழில்நுட்பம் பற்றி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு சி ப்பான அறிவு இருந்த 

காைைத்தினால் அவர் இைட்லை வவைங்களில் 

நடிப்பலதத் தி லமயாகவும்  சி ப்பாகவும்  

தசய்தார். வகமைாலவயும் மிகச் சி ப்பாக 

லகயாண்ைார். எடிட்டிங் அவருக்கு நல்ை பயிற்சி 
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இருந்த காைைத்தால் அவர் பைத்ததாகுப்பில் 

ததாகுப்பிலனச்  சி ப்பாக தசய்து ததாய்வு விழாமல் 

பைத்லத விறுவிறுப்பாக தகாண்டு தசன் ார். 

இதனால் இைட்லை வவைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 

இருவரும் சந்திக்கும் காட்சிகள் மிகச் சி ப்பாக 

அலமந்திருந்தன.  

 நாவைாடி மன்னன், குடியிருந்த வகாவில், 

மாட்டுக்காை வவைன், ஆலசமுகம், நாலள நமவத, 

சிரித்து வாழவவண்டும், ஊருக்கு உலழப்பவன், 

இைா ா வதசிங்கு ஆகிய பைங்களில் இருவரும் 

வநருக்கு வநர் சந்திக்கும் காட்சிகள் இைம் தபற் ன. 

இவற்றில் நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் ஒருவர் 

நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க மற்த ாருவர் அவலை 

சுற்றி வருவது வபான்  காட்சி அக்காைத்தில் தபரும் 

வியப்லப ஏற்படுத்தியது குடியிருந்த வகாயில் 

பைத்தில் ஒருவலை ஒருவர் கட்டித் தழுவும் 

காட்சிகள் இைம் தபற் ன. 

ைந்திப்பின்வபொது  

 நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் நாவைாடி 

வீைாங்கலன எம்.ஜி.ஆர். என்றும் மன்னன் என்று 

நிலனத்து பிடித்துக்தகாண்டு அலழத்துக் தகாண்டு 

வந்து விடுகின் னர். அைண்மலனக்கு வந்ததும் 

அவைது தாடிலயப் பிடித்து விலளயாட்ைாக 

இழுக்கும்வபாது உண்லமயான மார்த்தாண்ைன் 

வந்து, 

 “இது என்ன விலளயாட்டு ஏன் அவலை 

துன்புறுத்துகின்றீர், விட்டு விடுங்கள்” என்கி ார். 

பி கு இருவரும் வபசுகின்  அழகான ஒரு 

உலையாைல் கருத்துக்கு வலு வசர்க்கின் து. மன்னர்  
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ஏதுமறியாதவ ாக இருப்பலத உைர்த்தும் வலகயில் 

இந்த உலையாைலின் பங்கு அலமந்திருக்கும் 

வமலும் மக்களாட்சி தத்துவத்லத வலியுறுத்தும் 

வலகயில் மக்களில் ஒருவவன மன்னைால் அவனுக்கு 

இந்த மக்களின் துன்பங்கலள தீர்க்கக்கூடிய அறிவும் 

வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகி து என்  கருத்தும் 

வலியுறுத்தப் பட்டிருக்கும். 

 வீைாங்கலன அலழத்து உட்காைலவத்து 

மார்த்தாண்ைன் உலையாடுவதாக இச்சந்திப்பு 

நிகழ்கி து  

மொர்த்தொண்ைன் : எதற்காக புைட்சி? யாலை எதிர்த்து 

புைட்சி? 

வீரொங்கன் : உங்கள் ஆட்சிலய எதிர்த்து, 

சர்வாதிகாைமுல லய ஒழிப்பதற்கு 

மொர்த்தொண்ைன் : அப்படியானால் என்லன 

ஒழித்துவிைப்வபாகிறீர்களா? 
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வீரொங்கன் : எங்கள் இைட்சியம் ஆலள ஒழிப்பதல்ை 

மன்னைாட்சிலய ஒழித்து, மக்களாட்சிலய 

ஏற்படுத்துவது. 

மொர்த்தொண்ைன் : நானும் மக்களில் ஒருவர்தாவன, 

நாவன ஆட்சி தசய்தால் என்ன? 

வீரொங்கன் : மக்களில் ஒருவர்தான் நீங்கள், ஆனால் 

மக்களின் நிலை அறியாதவர். ஏலழகள் இந்த 

நாட்லை ஆளவவண்டும் என்கிவ ாம் நாங்கள். 

மொர்த்தொண்ைன் : அது எப்படி முடியும். விவசாயிக்கு 

உழத்ததரியும், வியாபாரிக்கு ததாழில் ததரியும், 

அைசனுக்குத் தாவன ஆளத்ததரியும். 

வீரொங்கன் : அப்படித்தான் மக்கள் இதுவலை நம்பி 

வந்தார்கள். ஆனால் விதிக்கப்படும் தகாடிய 

வரிகளும், தகாடுக்கப்படும் சவுக்கடிகளும் 

மன்னைாகிய நீங்கள் வாழத்ததரிந்தவர்கவள தவிை 

ஆளத்ததரிந்தவர்கள் அல்ை என்பலத 

நிரூபித்துவிட்ைார்கள். 

மொர்த்தொண்ைன் : மக்கள் அவ்வளவு 

கஷ்ைப்படுகி ார்களா? தவளிநாடுகளிதைல்ைாம் 

மக்கள் எவ்வளவு சந்வதாசமாக வாழ்கி ார்கள் 

ததரியுமா? அது மாதிரிதான் நம் நாடும் இருக்கும் 

என் ல்ைவா நிலனத்வதன். 

வீரொங்கன் : பாத்திைம் நில ய பாலைக்கண்டு பழகிய 

உங்களுக்கு சாக்கலை நடுவவ வாழும் மக்களின் 

நிலை புரியாது என் ால் ஆச்சரியப்படுவதிற்கில்லை. 

இைண்ைாயிைம் ஆலைகளில் எலத அணிவது என்று 

புரியாது திண்ைாடும் நீங்கள், ஏதாவது ஒரு ஆலை 

இருந்தால் மானத்லத மல க்கைாவம என்று ஏங்கும் 
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ஏலழகலளப் பற்றி எப்படி அறிந்து தகாள்ள 

முடியும். இங்வக தாதிகள் பட்டு விரிக்கி ார்கள், 

நீங்கள் நைந்து வபாகிறீர்கள், அங்வக காலில் குத்திய 

முல்லில் பாதிலய உலைத்ததரிந்துவிட்டு 

வாழ்க்லகலய கைந்து வபாய்க் தகாண்டிருக்கி ார்கள் 

ஏலழ மக்கள். அவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் என் ால் 

நாங்கள் எப்படி நம்புவது. 

மொர்த்தொண்ைன் : வீைாங்கா நீ தசால்வததல்ைாம் 

எனக்கு நன்கு புரிகி து. நானும் உங்கள் புைட்சி 

கூட்ைத்தில் வசாோ்ந்துவிடுகிவ ன். அப்வபாதாவது 

என்லனயும் உங்களில் ஒருவன் என நம்புவீர்களா? 

வீரொங்கன் : நீங்களா!!!!! சிரிப்பு,  

மொர்த்தொண்ைன் : ஏன் இப்படி சிரிக்கி ாய்? 

வீரொங்கன் : நீங்களும் எங்களுைன் வசாோ்ந்துவிட்ைால் 

நாங்கள் யாருலைய ஆட்சிலய எதிர்த்து 

வபாைாடுவது. 

மொர்த்தொண்ைன் : ஓ!!! அதுவா? மந்திரி, தளபதி, 

இைா குரு, பிங்கைன், அைண்மலன, அதிகாைம் 

எல்ைாவற்ல யும் எதிர்த்து வபாைாடுவவாம், ம் இது 

வவண்ைாம் இப்படி தசய்வவாம் இன்றுமுதல் நீ 

என்னுைவனவய இருந்துவிடு. நாலள நான் 

முடிசூட்டிக் தகாள்ளப்வபாகிவ ன். அதன்பி கு 

என்லன யாரும் எதுவும் வகட்க முடியாது. நீ 

என்தனன்ன சட்ைங்கள் எழுதித்தருகி ாவயா அதில் 

நாவன லகதயழுத்துப் வபாடுகிவ ன், எப்படி? 

வீரொங்கன் : மன்னா நீங்கள் இவ்வளவு நல்ைவைா? 

மன்னா! எங்கள் விருப்பம் உங்களாவைவய 
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நில வவறும் என் ால் உங்கள் பாதத்லத எங்கள் 

தலைவமல் தாங்க தயாைாக இருக்கின்வ ாம். 

மொர்த்தொண்ைன் : ம், சரியான ஆளப்பா நீ, எந்த 

வபச்லசயும் உன் விருப்பத்லத 

நில வவற்றுவதிவைவய தகாண்டுவந்து 

முடிக்கி ாய். ம், (சிரித்துக் தகாண்வை) இனிவமல் நீ 

தான் நான், நான்தான் நீ (என்று கூறி லகலய 

நீட்டிக்தகாண்வை) இன்னும் உனக்கு நம்பிக்லக 

வைவில்லையா, சரியான சந்வதகப் வபாோ்வழியப்பா நீ. 

 பைத்தின் கலைசியில் மன்னன் மார்த்தாண்ை 

சில ப்பட்டிருந்த அல க்குள் தவள்ள நீர் புகுந்தது. 

அவலனக் காப்பாற்றி அவலனத் தூக்கிக்தகாண்டு 

வரும் காட்சியில் வீைாங்கனும் மார்த்தான்ைனும் 

இைம் தபறுவார்.. 

நான் யார்? நான் யார்?  

குடியிருந்த வகாயில் பைத்தில் இருவரும் சந்திக்கும் 

காட்சியில் வசனம் குல வாக இைம்தபறும். 

ஆனால் சி ப்பான நடிப்பும்  அருலமயான பாைல் 

காட்சியும் இைம் தபற்றிருக்கும். தன் மகலளக் 

காதலிக்கு ஒரு கூத்தாடிக்கு தகுதி இல்ைாத 

காைைத்தால் அவனுக்குப் தபண்லை திருமைம் 

தசய்து தை மாட்வைன் என்று ஒரு தந்லத காவல் 

நிலையத்தில் வந்து புகார் தசய்யும் வபாது அங்கு 

நைந்த கூச்சலை வகட்டு வந்த வபாலீஸ் அதிகாரி 

ஆனந்த் என்  அந்தக் காதைலனப் பார்த்து நீ உள்வள 

வா என்று அலழத்து தசல்லும் தபாழுது அவன் 

மிகவும் பயந்து நடுங்குகி ான். ஆனால் பி கு தான் 

ததரிகி து அவலனப்வபாைவவ உள்வள ஒரு முைைன் 

சில லவக்கப்பட்டிருக்கி ான்.  அவன் தன்லன 
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வபான்  வதாற் த்துைன் ஆனால்  முைட்டு 

சுபாவத்துைன் மாறுபட்ை நலை உலை 

பாவலனயுைன் இருப்பது கண்டு இவன் யார் என்று 

வகட்கி ான். அதற்கு அந்த வபாலீஸ் அதிகாரி 

‘அவனுக்கு சித்தபிைலம’ என்று லசலக 

காட்டுகி ார்.இவ்வாறு இைண்டு எம்.ஜி.ஆர்.களின் 

சந்திப்பு இப்பைத்தில் காட்ைப்படுகி து. 

சில யில் இருக்கும் முைைன் தான் அப்வபாது தான் 

யார் என்று ததரியாத  வவதலனயிலும் வகாபத்திலும்  

“நான் யார் நான் யார் நீ யார் 

நாலும் ததரிந்தவர் யார் யார் 

தாய் யார் மகன் யார் ததரியார் 

தந்லத என்பார் அவர் யார் யார் 

நான் யார் நான் யார் நீ யார் ஹாஹ… 

உ வார் பலகயார் உண்லமலய உைைார்  

உனக்வக நீ யாவைா ? 

வருவார் இருப்பார் வபாவார் நிலையாய்  

வாழ்வார் யார் யாவைா ?” 

 என்  பாடி வருந்துகி ான். தனக்குப் பசிக்கி து 

என்று தட்லை ஏந்தி உைவு வகட்கி ான். அவர் 

தட்லை தன் கன்னத்வதாடு லவத்திருக்கும் காட்சி 

பைவகாட்டி எம்.ஜி.ஆர். மீனவர்களின் பசிலயப் 

வபாக்க வழி இல்ைாது இருக்கும் காட்சியில் 

துக்கத்வதாடு பாடும் நிலைலய ஒத்திருக்கின் து.  
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 இந்த பாைல் காட்சியில் இன்தனாரு விவசஷ 

அம்சம் என்னதவன் ால் அந்த முைைன் அவனுக்கு 

சிகிச்லச தரும் மருத்துவலை வநாயாளி வபாைக் 

கட்டிலில் படுக்க லவத்துவிட்டு அவனுக்கு சிகிச்லச 

அளிப்பது வபால் பாவலன தசய்துவிட்டு சிகிச்லச 

பைனளிக்காமல் அவர் இ ந்து வபானதாகவும் 

அவலைச் சுற்றி வந்து வைங்கி அவருக்கு அஞ்சலி 

தசலுத்துவதாக பாவலன தசய்து நடித்திருப்பது 

வவடிக்லகயாகவும் விவனாதமாகவும் இருந்தது. 

இக்காட்சிக்கு திலையைங்கில் பைத்த லக தட்ைளும் 

ஆைவாைமும்  வகட்கும். இது இைசிகர்களின் 

உள்ளத்லத கவர்ந்த ஒரு காட்சியாகும்.  

 திமுகவில் உறுப்பினைாகவும் 

ஆதைவாளைாகவும் இருந்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

இப்பாட்டில் தபரியார் என்  வார்த்லதலய 

பயன்படுத்தி இருப்பது அக்கட்சிக்கு அவருலைய 

ஆதைலவ வலுவாக ததரிவித்தது. இப்பாைல் காட்சி 

முடிந்ததும் ஆனந்துக்கு முகம் கருப்பாக்கப்பட்டு 

தலைமுடி சட்லை வபண்ட் எல்ைாம் மாற் ப்படும். 

இவ்வாறு ஒருவலை வபாை மற்த ாருவலை 

உருவாக்கும் இக் காட்சியில்  அப்வபாது சித்தபிைலம 

பிடித்த வசகர் ஓர் இைத்தில் உட்காைாமல் 

இங்குமங்கும் அலசவது வபாை காட்சி 

அலமந்திருக்கும். அலதப்வபாைவவ ஆனந்தம் 

அலசயும் வபாது ஒப்பலனயாளர் வபசும் ஒறு வரி  

வசனம் முைைன் வசகருக்குச்  தசால்வதாக நிலனத்துக் 

தகாண்டிருக்கும் வபாது அடுத்த காட்சியில் அது அது 

ஆனந்துக்கு  தசால்ைப்பட்ைதாகத் ததரிய வரும் 

இதுவும் இைசிகர்கலள மிகவும் கவர்ந்த காட்சி 

ஆகும்.  பைத்தில் இருவரின் சந்திப்புக் காட்சி  

ைசலனயான காட்சியாகத் திகழும்   
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உண்சமக் கொதலன் யொர் என்று.. 

 மாட்டுக்காை வவைன் பைத்தில் ஒவை வீட்டில் 

ஒவை அல யில் வவைனும் ைகுவும் தங்கியிருக்கக் 

கூடிய சூழலில் ைகுலவப் பார்த்து வவைன் 

இப்வபாதுதான் எனக்கு உண்லம ததரிந்தது, 

உங்களுக்காகத்தான் இந்த வீட்டினர் எல்வைாரும் 

எதிர்பார்த்துக் தகாண்டிருக்கி ார்கள். நான் 

ததரியாமல் வந்து இங்கு வசர்ந்து விட்வைன் என்று 

தன் நிலைலய விளக்கிச்  தசால்லிவிட்டு தான் 

அங்கிருந்து கிளம்பப் வபாவதாகவும் தசால்வான். 

அப்வபாது வவைன் இந்த வீட்டில் இருக்கும் தபண் 

தன்லன காதலிப்பலதயும் எடுத்துக் கூறுகி ான் . 

அப்வபாது அந்தப் தபண் தன்னிைம் பழகும் 

முல கலள ஒரு பாட்ைாக வர்ணித்து பாடுகின் ான். 

அல யில் நுலழயும் ைகுவிைமிருந்து சட்லைலய 

வாங்கும் வவைலன ஆச்சரியத்துைன் 

பார்க்கும்வபாது, 

வெலன் : கும்பிடுவ ங்க. 

ரகு : ஆச்சரியத்துைன் பார்த்து, யாைப்பா நீ 

என்னப்வபாைவவ இருக்கிவய 

வெலன் : வவைன்ங்க, மாட்டுக்காை வவைன் 

ரகு : மாட்டுக்காைனா? இங்க எப்படி வந்த? 

வெலன் : அத ஏன் சார் வகட்குறீங்க, ஒரு வழக்கு 

சம்மந்தமா வக்கீல் ஐயாவ பாக்க வந்வதன், அந்த 

ஐயாவும் அம்மாவும் வசாோ்ந்துகிட்டு வாங்க 

மாப்பிள்லள வாங்க மாப்பிள்லளனு கூப்பிட்டு, 

வயிறு நில ய வசாத்லதயும் வபாட்டு தசாகமா 
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படுத்து தூங்க இந்த அல யும் குடுத்துட்ைாங்க. நான் 

எவ்வளவவா தசால்ை முயற்சி தசய்தும் என்லன 

வபசவவ விைைவய. அவங்க ஏன் என்லன 

மாப்பிள்லளனு கூப்பிடு ாங்கனு இப்பதான் சார் 

எனக்கு புரியுது. சார், சார் வக்கீல் மவள கட்டிக்க 

வபா  மாப்பிள்லள நீங்கதானா? 

ரகு : வக்கீல் மகளா!!!? 

வெலன் : ஆமாங்க வபாோ் ைலிதா, ஆஹா என்ன அழகு 

வபாங்க, அது!, என்ன நீங்கனு தநனச்சுக்கிட்டு 

ரகு : ஆ!! தநனச்சுக்கிட்டு? 

வெலன் : வபாங்க சார், எனக்கு தவக்கமா இருக்கு சார் 

ரகு : (சிரித்துக்தகாண்வை) சும்மா தசால்ைப்பா . . . 

என்னவமா தசால்லு 

“ஒரு பக்கம் பாக்கு ா 

ஒரு கண்லை சாய்கி ா 

அவ உதட்லை கடிச்சிக்கிட்டு தமதுவா 

சிரிக்கு ா சிரிக்கு ா சிரிக்கு ா !! 

ஆலைலய திருத்து ா அள்ளி அள்ளி தசாருகு ா 

அலை தகாலை வார்த்லத தசால்லி பாதிலய 

முழுங்கு ா 

பின்னலை முன்வன விட்டு பின்னி பின்னி காட்டு ா 

பின்னாவை தூக்கி விட்டு லகயாவை இழுக்கு ா 



Tamil Heritage Foundation International

72 
 
பூப் வபாை காதைடுத்து பூமிய அளக்கு ா 

தபாட்டுணு துள்ளி துள்ளி சிட்ைாக ப க்கு ா 

தநலையிவை லகய தவச்சு ,நிக்கு ா நிமிரு ா 

நிறுத்தி மூச்சு விட்டு தநஞ்லச தாைட்ை ா . . . . ” 

 என்  பாைல் வரிகளில் எம்.ஜி.ஆர். தபண்லைப் 

வபாைவவ நடித்து காட்டி இருப்பார்.  

 இருவரும் சந்திக்கும் இக்காட்சியில் முகம் 

ததரியாம உைம்பு மட்டும் ததரியும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ைாமகிருஷ்ைன நடித்திருப்பார். அவர் எம்.ஜி.ஆலை 

விை சற்று உயைமாக இருப்பது காட்சிலயக் கூர்ந்து 

கவனிப்பவருக்குப்[ புைப்படும். ஆனாலும் 

எம்.ஜி.ஆலைப் வபாைவவ அவைது உைல் தமாழி 
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அலமத்ந்திருப்பது தபாருத்தமாக இருக்கும்.  

பாட்டுக்கு இலையில் ைகு எம்.ஜி.ஆர். மாட்டுக்காை 

வவைலனப் சும்மா உட்காருப்பா என்று தமத்லதலய 

தட்டி காட்டுவதும்  வவைலன உட்காைச் தசால்வதும், 

திைாட்லசப் பழத்லத எடுத்து தன் சட்லையில் 

துலைத்து வவைனுக்கு சாப்பிைக் தகாடுப்பதும் 

என்று சிை சுவாைஸ்யமான காட்சிகளும் இைம் 

தபறும். பின்பு அந்தப்தபண் உன்லனத்தான் 

காதலிக்கி ாள். நீ படித்து படிப்பறிலவப் 

தபற்றுக்தகாண்ைால் அவளுக்கு நிகைாக நீயும் 

சி ப்பாக வாழைாம் என்று வவைலன ஊக்கப்படுத்தி 

வமற்தகாண்டு படிக்கச் தசால்வார். தகுதிலய 

உயர்த்திக் தகாள்ளுதல் என்பது ஒரு நல்ை 

‘பாசிட்டிவான’ வழிமுல யாகும் ஆக்கப்பூர்வமான 

ஆவைாசலனயாகும்.  

தொத்தொவும் வபரனுமொக எம்.ஜி.ஆர்.  

 ஆலச முகம் பைத்தில் முகமாற்று அறுலவ 

சிகிச்லச தசய்து தகாண்டுவந்த வஜ்ைவவலு மவனாகர் 

என்  தபயரில் எம்.ஜி.ஆரின் அப்பா வீட்டில் வந்து 

தங்கியிருந்து எம்.ஜி.ஆரின் காதலியான 

சவைா ாவதவி இைம் தநருங்க முயற்சி தசய்வார். 

உைவன மவனாகர் தான் எவ்வளவவா தசால்லியும் 

தன்லன வபாலி என்று நிலனத்துக் தகாண்டிருக்கும் 

தன் தந்லதயின் வீட்டிற்குள் நுலழவதற்கு ஒரு 

தந்திைம் தசய்து பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பர்மா 

தசன்  அவருலைய சித்தப்பாலவ வபாை வவைம் 

பூண்டு அவர் வீட்டிவைவய வந்து விருந்தாளியாக 

தங்கி இருப்பார். வஜ்ைவவலு எம்.ஜி.ஆர். 

சவைா ாவதவி இைம் தநருங்கும்வபாது 

சித்தப்பாவான வயதான எம்.ஜி.ஆர்.,  
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“இன்தனாருவர் வவதலன இவர்களுக்கு வவடிக்லக 

இதயமற்  மனிதருக்கு இதுதவல்ைாம் வாடிக்லக" 

எத்தலன தபரிய மனிதனுக்கு 

எத்தலன சிறிய மனமிருக்கு 

எத்தலன சிறிய ப லவக்கு 

எத்தலன தபரிய அறிவிருக்கு” 

 என்  பாைலைப் பாடி சவைா ாவதவிலய அவர் 

தநருங்கவிைாமல் காப்பாற்றுவார் பாைல் பாடிக் 

தகாண்வை இருக்கும் வவலளயிவைவய சவைா ா 

வதவி தன் லகக்கடிகாைத்லத காட்டி தனக்கு 

வநைமாகிவிட்ைது என்று தசால்லிவிட்டு தன் 

வீட்டுக்கு வபாய்விடுவார். இவ்வாறு நல்ைவனும் 

தகட்ைவனும் வநருக்கு வநர் சந்திக்கும் காட்சி அதில் 

நல்ைவைான மவனாகர் எம்.ஜி.ஆர்., ஒரு  தாத்தா 
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வவைத்தில் நடிப்பதும் தகட்ைவனாக வஜ்ைவவலு 

கதாபாத்திைத்தில் நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

வில்ைலனப் வபாை முகத்தில் பை பாவங்கலள 

காட்டியும் நடிப்பதும் வித்தியாசமான காட்சியாக 

அலமந்திருக்கும்.  

ரொமும் ரகுமொனும்  

சிரித்து வாழ வவண்டும் பைத்தில் அப்துல் ைஹ்மான் 

தனது சூதாட்ைத்லத மூடிவிைவவண்டும் என்று 

வபாலீஸிைம் தகவல் ததரிவித்து அனுப்பிய 

இன்ஸ்தபக்ைலை வநரில் பார்ப்பதற்காக காவல் 

நிலையத்திற்கு அப்துல்ைகுமான் வருவார், 

அப்துல் ரகுமொன் : இன்ஸ்தபக்ைர் சாப் நிம்பள் 

நம்லம இங்வக வைச்தசால் ான்வை  

இன்ஸ்வபக்ைர் ரொம்  : ஓவகா நீதான் ைகுமானா 

அப்துல் : ஹவை சாப் இதுவலைக்கும் நம்மள் வபலை 

யாரும் தசான்னானில்வை, நிம்பள் தசால் ான், ஆ 

பைவாயில்வை வம ைா நாம் உஸ்தான் அப்துல் 

ைகுமான். 

அப்துல் ைகுமான் காவல் நிலையத்திற்குள் வந்து 

ைாமின் முன்பு இருந்த  நாற்காலியில் உட்காை 

வபாகும்வபாது, இன்ஸ்தபக்ைர் எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

நாற்காலிலய தட்டி விட்டு விடுவார். 

இன்ஸ்வபக்ைர் ரொம் : இது உன் சூதாட்ை கலையினு 

தநனச்சியா, This is Police Station  ாக்கிைத நான் 

உட்காருனு தசால் வலைக்கும் நீ நின்னுட்டு 

இருக்கனும். 
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அப்துல் : அவை சாப் இந்த உஸ்தாத்  பத்தி உனக்கு 

ததரியை 

இன்ஸ்வபக்ைர் ரொம் : தபரிய உஸ்தாத்.  யாவைா 

லகயாைாகாத பயந்தாங்தகாள்ளிகள் தகாடுத்த 

பட்ைம். சூதாட்ைம் நைத்தி வசாம்வபறிகலள 

வளக்கு  உனக்கு பட்ைமும் ஒரு வகைா? 

அப்துல் : இன்ஸ்தபக்ைர் சாப் நிம்பள் வபசு ான் 

இல்வை இந்த உடுப்பு வபசு ான், இந்த இைம் 

வபசு ான். 

இன்ஸ்வபக்ைர் ரொம் : ஷட் அப் 

அப்துல் : சத்தம் வபாைாதிங்க சாப். ததாண்லை 

அலைக்க வபா ான், அவை சாப் நிம்பள் தநஞ்சு 

வமவை லதரியம் இருந்தா இந்த வபாலீஸ் உடுப்பு 

இல்ைாம நம்ம வபட்லை வமவை வந்து பாரு, அப்ப 

நிம்பளுக்கு ததரியும் இந்த உஸ்தான் அப்துல் 

ைகுமான் யாருனு 

இன்ஸ்வபக்ைர் ரொம் : கான்ஸ்ைபில் இவலன 

தவளிவய தகாண்டு விடு, 

அப்துல் : சிரித்துக்தகாண்வை, இன்ஸ்தபக்ைர் சாப், 

நம்பளுக்கு அல்ைா துலை உண்டு நம்பள் தனியா 

வைான் தனியா வபா ான். இப்வபா சைாம் 

தசால் ான். 

 அப்துல் ைகுமான், “நீ தசய்யை உன்னுலைய உடுப்பு 

தசய்து, நீ இருக்கி  அந்த காவல் நிலையம் உனக்கு 

இந்த அதிகாைத்லத தகாடுத்திருக்கி து” என்று 

தசால்லி விட்டு வபானதால் இதற்கு பதிைளிக்கும் 

வலகயில்  மறுநாள்   வபாலீஸ்   உடுப்பு    இல்ைாமல்  
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இன்ஸ்தபக்ைர் எம்.ஜி.ஆர். தனி ஒரு ஆளாக 

அப்துல்ைகுமானின் சூதாட்ை கிளப்புக்கு வருவார். 

அப்வபாது இருவருக்கும் இலைவய தபரிய சண்லை 

நைக்கும். இந்த இைண்டு சந்திப்புகளும் 

ஆக்வைாஷமான சந்திப்புகள் ஆக அலமந்திருக்கும். 

முதல் சந்திப்பில் வசனமும் மறு சந்திப்பில் 

சண்லைக் காட்சியும் அனல் ப க்கும் வலகயில் 

அலமந்திருக்கும்.  

அன்புமலர்களின் ைந்திப்பு  

 நாலள நமவத பைத்தில் தந்லதயும் தாயும் 

இ ந்துவிட்ைதால் மூன்று சிறுவர்களும் 

அனாலதயாகி ஆளுக்கு ஒரு திலசயில் பிரிந்து 

விடுவர். மூத்தவன் சங்கர் திருைன் ஆகிவிடுவான். 

அடுத்தவன் வி லய ஒருவரிைம் வளர்ப்பு மகன் 

ஆகிவிடுவான். கலைசி சிறுவலன அந்த வீட்டில் 

ஆயாவாக இருந்த தபண் எடுத்து வளர்ப்பார். கலைசி 

சிறுவன் எப்வபாதும் கிைார் இலசத்துக் தகாண்வை 
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இருப்பான். அவன் வமலைப் பாைகன் 

ஆகிவிடுவான். அவன் ஒவ்தவாரு வமலையிலும் 

தன்னுலைய குடும்பப் பாைலைப் பாடித் 

தன்னுலைய சவகாதைர்கள் அங்கு இருக்கின் ார்களா 

என்று வதடுவான். ஆனால் அவர்கள் 

கிலைக்கவில்லை. ஒருநாள் வி ய் எம்.ஜி.ஆர். அங்கு 

இருந்ததால் வி ய் வமலைக்குப் வபாய் தன் 

தம்பியுைன் வசர்ந்து பாடுவார்.  

“அன்பு மைர்கவள... நம்பி இருங்கவள... 

நாலள நமவத... இந்த நாளும் நமவத... 

தருமம் உைகிவை...  

இருக்கும் வலையிவை...  

நாலள நமவத... இந்த நாளும் நமவத... 

தாய் வழி வந்த தங்கங்கள் எல்ைாம் 

ஓர் வழி நின்று வநர் வழி தசன் ால் 

நாலள நமவத 

காைங்கள் என்னும் வசாைகள் மைர்ந்து 

காய் கனியாகும் நமக்தகன வளர்ந்து 

நாலள நமவத” 

என்று இருவரும் இலைந்து பாடும் வபாது மூத்த 

சவகாதைைான சங்கரும் அங்கு எவதச்லசயாக 

வந்துவிடுவார் அவருக்குத்  தன் தம்பிகள் இருவரும் 

வமலையில் வசர்ந்து பாடுவலதக்  கண்டு தகாள்வர். 

ஆனால் வமலையில் இருக்கும் இைண்டு 

தம்பிகளுக்கும் கீவழ நிற்கும் சங்கர் தான் தங்களின் 

அண்ைன் என்பது ததரியாது,  
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 சங்கர்  வமலைக்குப் வபாய் தன்னுலைய 

தம்பிகலள பார்த்துத்  தன்லன அறிமுகம் தசய்து 

தகாள்ளவும் முடியாத ஒரு இக்கட்ைான 

சூழ்நிலையில் சிக்கிக் தகாண்டு இருப்பார். இந்தக் 

காட்சியில்  சங்கைாக நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆரின் நடிப்பு 

சி ப்பாக இருக்கும். கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் 

வடிய வநரில் வபாய் பார்க்க முடியவில்லைவய வபச 

முடியவில்லைவய என்  ஏக்கத்வதாடு அந்த 

வருத்தத்லத முகத்தில் வதக்கியயபடி மகிழ்ச்சியும் 

வசாகமும் கைந்த நடிப்லப சி ப்பாக தவளிப்படுத்தி 

இருப்பார். வமலையில் இருக்கும் இைண்டு 

சவகாதைர்களும் உற்சாகமாக ஒருவலை ஒருவர் 

கட்டித்தழுவி பாடிக் தகாண்டிருப்பார்கள் மூவரும் 

இைம் தபரும் இந்த காட்சி சி ப்பாக 

அலமந்திருக்கும்.  

 இைா ா வதசிங்கு பைத்தில் வபார்க்களத்திலும் 

வநற்று இன்று நாலள பைத்தில்  காவல் 

நிலையத்திலும் இைண்டு எம்.ஜி.ஆரும் சந்திப்பதாக 

காட்சிகள் அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 

உச்ைகட்ை ைண்சைக்கொட்சியில்  

 நீரும் தநருப்பும், குடியிருந்த வகாயில், 

மாட்டுக்காை வவைன் ஆகிய பைங்களில் கலைசியில் 

இைம்தபறும் சண்லைக் காட்சியில் இைண்டு  

எம்.ஜி.ஆரும் பங்கு தபறுவர். இப்வபாது முதலில் 

ஒரு எம்.ஜி.ஆர். சண்லைலயத்  ததாைங்கி பி கு 

இன்தனாருவர் வந்து இலைந்து தகாள்வார். 

மாட்டுக்காை வவைன் பைத்தில் வில்ைனின் ஆட்கள் 

ைகு எம்.ஜி.ஆலை சங்கிலியால் கட்டிப் வபாட்டு 

லவத்திருப்பர்.  அவலை வவைன் எம்.ஜி.ஆர். 

காப்பாற்றி   பி கு   இருவரும்   சண்லை    வபாடுவர்.  



Tamil Heritage Foundation International

80 
 

வில்ைனின் கும்பவைாடு சண்லையிடும் இக்காட்சி 

விறுவிறுப்பான காட்சியாக அலமந்தது.  

 குடியிருந்த வகாயில் பைத்தில் தம்பி 

எம்.ஜி.ஆலை வசகர் காப்பாற்றி லககலள அவிழ்த்து 

விட்டு ‘நீ சும்மா உட்கார்ந்து வவடிக்லக பார்’ என்று 

தசால்லிவிட்டு எதிரிகலளப் பந்தாடுவார். அண்ைன்  

எம்.ஜி.ஆர். சண்லை வபாடும் இக்காட்சிலய பார்த்து 

ஆனந்த் ‘அண்வை எப்படி சண்லை வபாடுகி ார் 

பார்த்தியா’ என்று பாைாட்டிப் வபசுவதாகவும்  ஒரு 

காட்சி இைம்தபற் து.  

 இைட்லை வவைப் பைங்களில் சவகாதைர்கள் 

தங்களுக்குள் ஒருவலை ஒருவர் பாைாட்டும் 

காட்சிலய   இைசிகர்கள் மிகவும் ைசித்தனர்.  

இருெரும் தமக்குள் ைண்சையிடுதல் 

 ஒருவலை ஒருவர் எதிர்த்து சண்லை 

வபாடுவதாக இைா ா வதசிங்கு பைத்தில் வாள் 
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சண்லை காட்சி அலமந்தது. சிரித்து வாழ வவண்டும் 

பைத்தில் முதலிவைவய இந்த சண்லைக்காட்சி 

இைம்தபறும். நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் இலையில் 

கரிகாைன் தனது தம்பி மணிமா னின் காதலி 

த யைலிதாவுக்காக வமாதுகின்  சண்லை காட்சி 

இைம்தபறும். இதில் அவர்கள் லகயில் குத்துவாள் 

லவத்து சண்லை வபாட்ைனர். பை வருைங்களுக்குப் 

பி கு இந்த குத்துச்சண்லை திலைப்பைத்தில் 

இைம்தபற் து. அன்ல க்குப் பைப்பிடிப்லப பார்க்க 

வந்திருந்த தர்வமந்திைா, வஹமமாலினி தம்பதியர் 

எம்.ஜி.ஆர். நி  குத்துவாள் லவத்து சண்லை 

வபாடுவலத பார்த்து வியந்து வபாயினர்.  

 பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா பைத்தில் தன் 

வீட்லை கைனில் இருந்து மீட்க பத்தாயிைம் ரூபாய் 

வவண்டும் என்  காைைத்துக்காக அண்ைன் 

தபான்லனயாவும் தம்பி முத்லதயாவும் குஸ்தி 

சண்லை வபாடுவர். ஆனால் இருவருவம முகமூடி 

அணிந்து இருந்ததனால் வமலும் இவர்கள் வவங்லக, 

சிறுத்லத என்று பட்ைப்தபயர்களும்  சூட்டி 

இருந்ததால் ஒருவலை ஒருவர் அலையாளம் கண்டு 

தகாள்ள முடியவில்லை. முத்லதயா அடிபட்டு கீவழ 

விழுந்து பி கு முகத்திலைலய எடுத்து 

பார்க்கும்வபாதுதான் தான் அடித்து கீவழ தள்ளியது 

தன்னுலைய தசாந்தத்  தம்பி என்  உண்லம 

அண்ைனுக்குத் ததரிகின் து. ஆனால் இருவருலைய 

வநாக்கமும் ஒவை வநாக்கமாக இருந்த காைைத்தினால் 

இருவரும் எழுந்து விடுகின் னர். இக்காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் முகம் ததரியாமல் டூப் நடிகர்கலள 

லவத்து எடுக்கப்பட்ைதால் இைசிகர்கலள 

கவைவில்லை. இப்பைத்தின் இைாபம் குல ந்ததற்கு 
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வவறு சிை காைைங்கவளாடு இதுவும் அதனால் 

இப்பைம் சுமாைான தவற்றிலயத்தான் தபற் து.  

ஒருெசர மற்றெர் கொப்பொற்றுதல் 

 இைட்லை வவைப் பைங்களில் ஒரு வவைத்தில் 

வரும் எம்.ஜி.ஆர். இன்தனாரு வவைத்தில் வரும் 

எம்.ஜி.ஆலை காப்பாற்றுவதாக வரும் காட்சி 

அவருலைய தசாந்தப் பைமான நாவைாடி 

மன்னனிலும், உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்திலும் 

இைம்தபற் து. இது அண்ைன் தம்பிக்குள்ளான 

பாசப் பிலைப்லப உறுதி தசய்ததால் ைசிகர்கள் 

இத்தலகய கிலளவமக்ஸ் காட்சிலய தவகுவாக 

ைசித்தனர். எம்.ஜி.ஆர். உலைய தசாந்தப் பைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். விருப்பத்திற்கு இைமிருந்ததனால் அவர் 

தன் ைசிகர்கலள ைசிக்க கூடிய காட்சிகலள அதிக 

அளவில் எடுத்து வசர்த்தார்.  

 நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் மன்னன் 

மார்த்தாண்ைவர்மன் காப்பாற்றும் காட்சியில் கழுகு 

குலக சிலதந்து தவள்ள நீரில் மூழ்கி விடும். 

அப்வபாது மார்த்தாண்ைன் சில  லவக்கப்பட்டிருந்த 

அல யில் தவள்ள நீர் புகுந்து விடும். அந்த 

தவள்ளத்தில் இருந்து மார்த்தாண்ைன் காப்பாற்றிக் 

தகாண்டு வந்து கலை வசர்க்க வவண்டியது 

வீைாங்கனின் கைலமயாகிவிடும். இதற்கிலைவய 

எம்.ஜி.ஆறும் சவைா ாவதவியும் அறுந்து வபான 

கயிற்று பாைத்தில் ததாங்கிக்தகாண்டிருக்கும் தபாது 

ஒரு எம்.ஜி.ஆலை இன்தனாருவர்  காப்பாற்  

எடுக்கும் முயற்சிகளும் இைசிகைக்லளப் தபரிதும் 

கவர்ந்தது.  
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 இைசிகர்கள் இைட்லை வவைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். அண்ைன் தம்பியாக நடித்தாலும் 

அன்னியைாக நடித்தாலும் ஒருவருக்தகாருவர் 

ஆதைவாக அனுசைலையாக இருப்பலதவய 

விரும்பினர். ஒருவர் தகட்ைவனாக இருப்பலதவயா 

ஒருவலை ஒருவர் பலகத்துக் தகாள்வலதவயா  

ைசிக்கவில்லை.  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் அணு 

விஞ்ஞானியான அண்ைன் எம்.ஜி.ஆர். முருகனிைம் 

இருந்து ஆய்வு ைகசியங்கலள  எதிரிகள் 

அறிந்துதகாள்வதற்காக கட்டி லவத்து 

துன்புறுத்துவர்.  அண்ைலனக் காப்பாற்றுவதற்காக 

சர்வவதச வபாலீஸ் அதிகாரியான தம்பி ைாஜ்  

எம்.ஜி.ஆர். அந்த இைத்திற்குச்  தசல்வார். அங்குப் 

வபாலீஸ் அதிகாரியாக தசன் ால் தனக்கும் ஆபத்து 

வநரிைைாம் என்பலத அறிந்து அவர் ஸ்வகட்டிங் 

விலளயாடும் ஒரு விலளயாட்டு வீைலனப் வபாை 
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வபாவார். அவருலைய  உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்த 

வவண்டும் என்  வநாக்கத்தில் ஸ்வகட்டிங் 

விலளயாடும்வபாது கத்திவயாடு வந்து சிைர் 

அவருைன் வமாதுவார்கள் என்று ஒரு தபண்மணி 

அறிவிப்பார். இவர் தன் லகயில் கத்தி எதுவும் 

இல்ைாமவை கத்திவயாடு வந்து வமாதி என்  மூன்று 

நான்கு வபலையும் சமாளித்து விடுவார். அப்படிவய  

அண்ைலன அலைத்து லவத்திருக்கும் அல க்குள் 

வந்து விடுவார். இக்காட்சி ைசிகர்கலள அவர்களின் 

இருக்லகயின் நுனிக்வக தகாண்டு வந்து விட்ைது. 

மிகவும் பைபைப்பாக அலமந்திருந்த ஸ்வகட்டிங் 

காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருந்தது ைசிகர்கலள 

மிகவும் கவர்ந்தது.  

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தின் கிலளவமக்ஸ் 

சண்லைக் காட்சிக்காக  எம்.ஜி.ஆர். தன் வீட்டு 

தமாட்லை மாடியில் தினமும் ஸ்வகட்டிங் 

விலளயாடி பயிற்சி தபற்றிருந்தார். அறுபது 

வயதுக்கு வமலும் அவர் தன் பைங்களுக்காக புதிய 

பயிற்சிகலளப் தபற்றுத்  தன்லன தகுதிப்படுத்திக் 

தகாண்ைது அவருலைய தவற்றிக்கு மூை காைைமாக 

அலமந்தது. 
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4. கதொநொயகிகள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த பைங்களில் அதிக 

எண்ணிக்லகயில் கதாநாயகியாக நடித்தவர் 

த யைலிதா. இவர் மாட்டுக்காைவவைன், நீரும் 

தநருப்பும், குடியிருந்த வகாவில், பட்டிக்காட்டு 

தபான்லனயா, அடிலமப்தபண் ஆகிய 5 பைங்களில் 

என் வ ாடியாக நடித்திருக்கி ார். இதற்கு அடுத்த 

நிலையில் ைா ஸ்ரீ, கலையைசி, நாலள நமவத,  

குடியிருந்த வகாயில், பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா 

ஆகிய பைங்களில் நடித்திருக்கி ார். நாவைாடி 

மன்னன் கலையைசி, வதசிங்கு ஆகிய பைங்களில் 

பானுமதி நடித்துள்ளார். 

எம்.என். ரொ ம் தசலயில் ைம்மட்டி அடி 

 இைண்டு எம்.ஜி.ஆர். வரும்  சிை பைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு பதில் இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர். வந்து 

அங்கு தங்கி இருந்து சிை கைலமகலள தசய்து 

அந்தக் குடும்பத்லதயும் நாட்லைவயா சீர் 

படுத்துகின்  காட்சிகள் அலமந்திருக்கும். 

காட்சிகளில் முதல் எம்.ஜி.ஆரின் வ ாடி அடுத்த 

எம்.ஜி.ஆருக்கு வ ாடியாக இருக்க தமிழ்பண்பாடு 

இைம் தைாது அவைால் இைண்ைாவது எம்.ஜி.ஆலை 
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தன்னுலைய கைவர் அல்ை என்று புரிந்து 

தகாள்ளவும் முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் 

திடீதைன்று ஒரு நாள் உண்லம ததரியவரும் வபாது 

உைர்ச்சிமிகு தருைத்லத எவ்வாறு எதிர் 

தகாள்கின் னர் என்  காட்சி எம்.ஜி.ஆரின் இைட்லை 

வவைப் பைங்களில் கதாநாயகிகளுக்கு தன் 

தி லமலய தவளிப்படுத்த கிலைக்கும் நல்ைததாரு 

வாய்ப்பாகும். இத்தலகய காட்சிகளில் ஒவ்தவாரு 

பைத்திலும் எவ்வாறு கதாநாயகிகள் தருைத்லத 

எதிர்தகாள்கின் னர் என்று பைமாக்கப்பட்டுள்ள 

விதத்லத இனி காைைாம்.  

 நாவைாடிமன்னன் பைத்தில் மன்னன் 

மார்த்தாண்ைனின் மலனவியான மவனாகரியுைன் 

வீைாங்கலன வவைத்தில் அைண்மலனயில் தங்கி 

இருக்கும்வபாது வீைாங்கலன மவனாகரிலய விட்டு 

விைகி விைகி தசல்வலத சிை காட்சிகளில் நுட்பமாக 

காட்ைப்படும். மவனாகரி வீைாங்கலனயுைன் 

லகவகார்க்கும் வபாது அவர் தன் லகலய விைக்கிக் 

தகாள்வார். அவருலைய பாதங்களுக்கு மைர் தூவி 

வைங்கும் வபாது அவர் விைகி நின்றுதகாண்டு அந்த 



Tamil Heritage Foundation International

87 
 
மைர்கள் அங்கு வலையப்பட்டிருக்கும் மன்னர் 

மார்த்தாண்ைன் ஓவியத்தில் பாதங்களில் விழும்படி 

நகர்ந்து தகாள்வார். ஆக மவனாகரி இப்வபாது 

மைர்தூவி வைங்கியது அவளது கைவன் மன்னன் 

மார்த்தாண்ை தான் என்பலத அறிந்து ைசிகர்கள் 

மனநில வு தகாள்கின் னர். இக்காட்சி 

தபண்களால் மிகவும் ைசித்த காட்சியாகும். வீைன் 

தன்லன வதடி வந்த காதலி பானுமதிலய வந்து 

பார்க்க இயைாமல் காைம் தாழ்த்தும் தருைத்தில் 

அைண்மலனக்குள் மன்னலன மயக்குவதற்காக 

ைா குரு தகாடுத்த மைலை மவனாகரி வீைனின் 

முகத்தின் முன்பு அலசகள் வீைாங்கலன பதிலுக்கு 

அலத மவனாகரின் முகத்தின் முன்வப காட்ை அந்த 

மைலை நுகர்ந்த மவனாகரி மயங்கி விழுந்து 

விடுகி ார். உைவன வீைாங்கலனலய 

தூக்கிக்தகாண்டு தசல்லும்வபாது அவருக்காக 

காத்திருந்த பானுமதி தகாதிப்பலைந்து விலைந்து 

அவ்விைத்லதவிட்டு தசல்கி ார். அதன் பின்னர் 

பானுமதிக்கு ஆறுதல் தசால்ை தசன் வர் பானுமதி 

நம்பியாரின் கத்தியால் குத்தப்பட்டு இ ந்து 

வபானலத தான் காண்கி ார். அைண்மலனக்கு 

திரும்பி வந்து மன்னனின் மலனவியிைம் 

தன்னுலைய தான் யார் என்பலத எடுத்துக் கூறுகி ார். 

வசனம் மவனாகரின் தலையில் சம்மட்டியால் இடி 

விழுந்தது வபால் உைர்கி ாள்.  

 வீைாங்கன் தூங்கிக்தகாண்டிருக்கும்வபாது 

மவனாகரி தன் காலை பிடித்துக்தகாண்டிருப்பலத 

உைர்ந்து அதிர்ச்சியில் எழுந்திருக்கி ார். 

மவைொகரி : ஏன் தங்கள் காலை பிடிக்கும் பாக்கியம் 

கூைவா எனக்கு இல்லை. 
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வீரொங்கன் : பத்தினி தபண்ைாகிய உனக்கு 

இப்படிப்பட்ை வகவைநிலை வதலவவய இல்லை 

மவனாகரி. 

மவைொ : பத்தினிகளின் தசார்க்கவம கைவரின் 

காைடியில்தாவன இருக்கி து. 

வீரொங்கன் : மவனாகரி நான் .... நான்.... 

மவைொகரி : அலைகுல யாக நின்றுவிடும் இந்த 

வார்த்லத, அச்சம் நில ந்த இந்த பார்லவ 

இலவதயல்ைாம் அழியப்வபாகும் என் வாழ்வுக்கு 

அலையாளமாக அல்ைவா இருக்கி து. 

வீரொங்கன் : தவ ான எண்ைம், நான் அழிந்தாலும் நீ 

அழியும்படி விைமாட்வைன். உன் வாழ்வு மைைத்தான் 

வபாகி து, நீ வாழத்தான் வபாகி ாய். 

மவைொகரி : எப்படி முடியும், மைவம கருகும்வபாது 

மைர் எப்படி அத்தான் மைை முடியும்? நீங்கள் 

உருவம் நான் கண்ைாடி அங்கு மகிழ்ச்சி 

இருந்தால்தாவன இங்கு இருக்கும். 

வீரொங்கன் : சரி எனக்கு வவலை இருக்கி து, வபாய் 

தூங்கு (என்று மவனாகரிலய விட்டு விைகிச் 

தசல்கி ார்). 

மவைொகரி : இன்று என்லன ஏமாற் வவ முடியாது. 

அத்தான் நீங்கள் எங்கு வவண்டுமானாலும் 

சுற் றுங்கள் எப்படி வவண்டுமானாலும் வாழ்க்லக 

நைத்துங்கள், ஆனால் இங்வக ஒரு உயிர் 

உங்களுக்காக ஊசைாடுவலத மட்டும் 

ம ந்துவிைாதீர்கள். அத்தான் ... அத்தான் ... காைம் 

மாறினால் மலனவியின் வகாைம் மாறும் கைவனின் 
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குைம் மாறும் என்பார்கள். இங்வக மலனவி 

தாயாகும் முன்வப கண்வன் சந்நியாசியாகும் கலத 

நைக்கி து. 

வீரொங்கன் : இல்லை மவனாகரி சந்நியாசி 

கைவனாகும் கலததான் இப்வபாது நைக்கி து. 

மவைொகரி : உங்கலள புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய சக்தி 

உங்களுக்வக இருக்கி தா என்பது எனக்வக 

புரியவில்லை. மணிமகுைத்லத உங்கள் தலையில் 

ஏற்றி லவத்தவபாவத என்லன உங்கள் 

இதயத்திலிருந்து இ க்கி லவத்துவிட்டீர்கள். பக்கம் 

நின்று வபசிய காைம் வபாய் முடிசூட்டு விழாவிற்கு 

பி கு என்லன பார்க்கவவ தவட்கப்படுகிறீர்கள். 

நான் என்ன தகுதியற் வளா? தைம் இல்ைாதவளா? 

வபாகட்டும் நான்தான் கல்லில் தசதுக்கிய 

மைைாவனன், உங்கள் கண்ணுக்கு பிடிக்காத 

தபண்ைாவனன். உங்கள் இதயம் ஏன் ம த்துப் 

வபாய்விட்ைது? மாலை சூடிய காைத்தில் தமல்ை 

தமல்ை பார்த்து ைசித்த கண்கள் இப்வபாது ஏன் 

சக்தியற்று வபாய்விட்ைது. மாலை வரும்வபாது 

ததன் ல் வரும், ததன் ல் வரும்வபாது எங்வக என் 

மவனாகரி என்று வதடிவருவாவை என் கைவர், அவைா 

இப்படி மாறிவிட்ைார்? 

வீரொங்கன் : இல்லை மவனாகரி இல்லை, உன் 

கைவரும் மா வில்லை, நானும் மா வில்லை. 

மவைொகரி : அதிர்ச்சியுைன், கைவர் . . .  நான் . . . ஒரு 

உயிருக்கு இைண்டு உருவங்களா? என்லன 

குழப்பாதீர்கள் இறுதியாக நான் உங்களிைம் வகட்க 

விரும்புவது இதுதான், காதவைாடு வபசி, கனிவவாடு 

உ வாடி களித்திருந்த காைத்லத மீண்டும் தப  
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முடியும் என் ால் என்லன வதற்றுங்கள், வதம்ப 

விைாதீர்கள். இல்லை மண்ைைம் வபாதும், மகுைம் 

வபாதும் தகாண்ைவள் வவண்ைாம், குடும்பம் 

வவண்ைாம் என் ால் நாளுக்குநாள் என்லன 

வலதக்காதீர்கள். வவள் தகாண்டு வீசுங்கள், வாள் 

தகாண்டு சிலதயுங்கள். துண்டு துண்ைாக கிலைக்கும் 

என் சலதலயக்கூை உங்கள் கண்ணில் பைாமல் 

தூைத்தில் தகாண்டு வபாய் வீசிவிடுங்கள். 

வீரொங்கன் : என்லன தகால்ைாவத மவனாகரி 

மவைொகரி : தகால்ை வைவில்லை, உங்கள் 

லகயாவைவய தகான்றுவிடுங்கள் என்று வகட்க 

வந்திருக்கிவ ன். 

வீரொங்கன் : அலதச்தசய்யவும் நான் ஆளில்லை, 

அழுது புைம்பும் உன்லன வதற்றும் இைத்திலும் நான் 

இல்லை. 

மவைொகரி : ஏன் இல்லை என்லன பார்க்க 

வவண்டியவர்? 

வீரொங்கன் : நான் இல்லை  

மவைொகரி : எனக்கு ஆறுதல் கூ  வவண்டியவர்? 

வீரொங்கன் : நான் இல்லை 

மவைொகரி : என்லன காக்கவவண்டியவர்? 

வீரொங்கன் : மாலை இட்ைவன் நானில்லை, மைந்து 

தகாண்ைவன் நானில்லை, காக்க வவண்டியவனும் 

நானில்லை. 

மவைொகரி : அதிர்ச்சியுைன் ஆ ... நீங்கள் ........ நீங்கள் ... 
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வீரொங்கன் : நான் உன் கைவவன இல்லை. 

மவைொகரி : என்ன !!!? (அதிர்ச்சியுைன் ) கைவன் 

இல்லை ...... நீங்கள் என் கைவன் இல்லை ...... 

ஐயவயா (எனக் கூறிக்தகாண்வை கத்தி எடுத்து 

தற்தகாலை தசய்ய முயற்சிக்கி ாள்). ஐவயா நான் 

இன்னும் ஏன் சாகாமல் இருக்கிவ ன். 

வீரொங்கன் : உன் இதயம் தவடித்துவிைாமல் இருக்க, 

சாவு உன்லன காவு தகாள்ளாமல் இருக்க, உன் கற்பு 

தநறிக்கு சிறிதும் மாசுபைாமல் நைக்கும் இந்த 

நாைகம், நாட்டின் நைனுக்காக, உன் கைவலன 

காப்பாற்றுவதற்காக. யார் இவன்? எங்கிருந்து 

வந்தான்? என்ன இவன் பலழய கலத, ஏன் இந்த 

நாைகம் என்த ல்ைாம் உன் மனம் குழம்பும். 

ததள்ளிய நீருக்கும், இல்ை த்து தபண்ணுக்கும் 

கள்ளம் புரியாது, கபைம் ததரியாது. கண்ைாடி உன் 

மனம், அதிவை காைப்படுவது உனது கைவனின் 

முகம். அைண்மலன, அதிகாைம், ஆள், அம்பு, வசலன 

இதுதான் நீ காணும் உைகம். இன்னும் ஒரு உைகம் 

உண்டு, நீ காைாதது, நான் கண்ைது. வகள், காடு 

சுற்றுவார்கள், கலைப்லப பிடிப்பார்கள், 

உழுவார்கள், விலதப்பார்கள், அறுப்பார்கள், 

சுமப்பார்கள். உண்ை மட்டும் உைவில்ைாமல் 

தவிப்பார்கள். அந்த மாதபரும் கூட்ைத்திவை நானும் 

ஒருவன். பலையிவை வசாோ்ந்வதன் மக்களுக்கு 

பணிபுரிய, நாட்லை காக்க. வசாோ்ந்தபின்வப 

அறிந்வதன், காக்க வவண்டிய பலை மக்கலள அழ 

லவத்தது, வாழ லவக்க வவண்டிய பலை மக்கலள 

மாள லவத்தது என்று. உங்கள் ஆட்சியில் நைந்த 

தகாடுலமகள் அலனத்லதயும் கண்வைன். ஆதைவற்  

குடும்பங்கள் தவிப்பலதயும் பார்த்வதன். மக்கள் 
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அழுத கண்ணீர் ஆத ன தபருகும். சண்லை 

வவண்ைாம், உைவு வவண்டும், வாழ வவண்டும் என 

அழறுவார்கள். அவர்கலள அடிக்கச் தசால்வார் 

தளபதி, அலைக்க தாவும் என் மனசாட்சி. உள்ளம் 

துடித்தது, உதிைம் தகாதித்தது ஏன் இப்படி? எதற்காக? 

நைக்கைாமா? சரிதானா இலவகலள எனக்குள் நாவன 

வகட்டுக் தகாண்வைன். ஒவைஒரு முடிவுக்குத்தான் 

வந்வதன். மக்களிவை ஒருவன் தலைவனாகும்வலை 

மன்னர் ஆட்சியின் அக்கிைமத்துக்கு முடிவவ 

இருக்காது என அறிந்வதன். பலையிலிருந்து 

விைகிவனன், புைட்சிக் கூட்ைத்திவை புகுந்வதன். 

புைட்சி என் தும் பயந்திைாவத. இது ஆலள தீர்க்கும் 

ஆயுதப்புைட்சி அல்ை. அதில் எங்களுக்கு 

நம்பிக்லகயும் இல்லை. ஆனால் நாங்கள் 

தீயிடுவவாம் தீலமக்கு, தகாள்லளயடிப்வபாம் 

மக்கள் உள்ளங்கலள, குவித்து லவத்து 

அனுபவிப்வபாம் அறிவு தபாருட்கலள. கத்தி 

எடுக்காத, ைத்தம் சிந்தாத அறிவு புைட்சி அது. 

தசால்ைாவை வபாதித்து மக்கள் குைத்லத 

மாற்றியலத தகாடுலம என் து உங்கள் ஆட்சி. 

பிடிபட்வைன் ஒருநாள், உலத பட்வைன் சில யிவை 

வலதப்பட்வைன், பாைாழும் மன்னனாக 

பார்க்கி ாவய இப்வபாது அவன் சில யில் இருந்த 

வபாது பாைாழுவவார் தந்த பரிசு, சவுக்கடி, சூடு (என 

சட்லைலய கழற்றி காண்பித்து) பார்! சவகாதரி பார்!!. 

மவைொகரி : ஐவயா !!!!!!!!!!! 

வீைாங்கன் தசல்வந்தர் வீட்டு மாடுகளுக்கு லவத்திய 

வசதிகள் உண்டு, ஏலழகள் அதனினும் 

இழிந்தவர்களா உங்கள் நாட்டிவை? எனக் 

வகட்ைதற்காகவா இந்த தண்ைலன. பட்வைவன பை 
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துயைம், தகட்வைனா? பழிகாைனாக மாறிவனனா? 

நான் தகாடியவனாக இருந்திருந்தால் உன் கற்லப 

எளிதில் சூல யாடியிருக்க முடியும். இல்லை 

மவனாகரி இல்லை, நான் பைனிளிக்கும் 

கழனியாவனன். குழப்பம் தசய்யும் கூட்ைம் 

ஒருபு ம், தகாந்தளிக்கம் மக்கள் ஒருபு ம், என்லன 

தகாலை தசய்ய துடிக்கும் தகாடுலமயானவர்கள் 

ஒருபு ம், வடிவத்தால், வாழ்க்லகயினால், 

சிந்தலனயால் இவன் நம் கைவவன என கைங்கும் நீ 

ஒருபு ம், இதற்கிலையில்தான் வாழ்கிவ ன் 

மன்னனாக. பட்டுப்பட்டு வதறிய என் இதயம் எந்த 

பாைங்கலளயும் தாங்கிக்தகாள்ளும். ஆனால் 

என்லன....  உன் கைவனாக கருதி மகிழ்ச்சிவயாடு 

பார்த்தால் என்னால் தாள முடியாது சவகாதரி 

என்னால் தாளமுடியாது. அதற்கும் இப்வபாது 

முடிவுக்கு வந்துவிட்வைன், பாைம் இ ங்கிவிட்ைது 

நான் வருகிவ ன். 

மவைொகரி : அண்ைா .. . . . அண்ைா .. . . . என்லன 

மன்னித்து விடுங்கள் அண்ைா 

வீரொங்கன் : உண்லமயிவைவய என்லன நம்புகி ாயா 

மவனாகரி?. 

மவைொகரி : அண்ைா . . . . நம்புகிவ ன் அண்ைா, 

நான் மட்டும் அல்ை இந்த நாவை உங்கலள 

நம்பித்தான் ஆக வவண்டும். 

 இதுவலை தான் தன்னுைன் இருந்த தன் 

கைவன் மன்னன் மார்த்தாண்ை நல்ைவன் என்பது 

ததரிந்ததும் அவளுக்கு வபைதிர்ச்சியாக இருக்கி து. 

ஆனால் தன்னுைன் இருந்த வீைாங்கலன நல்ைவன் 

தன்லன சவகாதரி வபாை கருதியவன் என்பலத 
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ததரிந்து தகாள்ளும்வபாது ஓைளவுக்கு மனதுக்கு 

ஆறுதைாக இருக்கி து. ஆனால் மவனாகரியும், 

வீைாங்கலனயும் இருக்கும் காட்சிலய மன்னன் 

மார்த்தாண்ைனுக்கு காண்பித்த கார்வமகம் மன்னன் 

மார்த்தாண்ைன் மனதில் விஷ விலதலய விலதத்து 

விடுகி ான். மவனாகரிக்கும் வீைாங்கலனக்கும் 

இலையிைான பிைச்சலன தீர்ந்தாலும் மன்னனின் 

மனதில் மவனாகரிலய பற்றிய சந்வதகம் இருந்து 

தகாண்வை இருக்கி து. ஆங்கிை கலதயில் மவனாகரி 

கதாபாத்திைம் வீைாங்கலன வநசித்து வீைாங்கலன 

தசன்று விடுவதும் ைக காண்பித்தனர். ஆனால் தமிழ் 

பைத்தில் இவ்வாறு தசய்வது நம் பண்பாட்டுக்கு 

ஒவ்வாதது என்பதால் எம்.ஜி.ஆர். தமிழ் 

பண்பாட்டின் அடிப்பலையில் வீைாங்கலனகள் 

இைம் உண்லமலய எடுத்துச் தசால்லி தான் பட்ை 

வவதலனகலள எல்ைாம் விவரித்து தான் வாங்கிய 

சாட்லை அடிகலளயும் அதனால் ஏற்பட்ை 

தழும்புகலளயும் காண்பித்து, தன்னுலைய 

வநர்லமலயயும், உண்லமலயயும் நிரூபிப்பார். 

அவலையும் வீைாங்கலன  வபசும் காட்சி 

உைர்ச்சிமிக்க வசனங்களால் எழுதப்பட்டு 

இருவைாலும் மிகச்சி ப்பாக நடிக்கப்பட்டு 

ைசிகர்களின் உள்ளத்லத கவர்ந்ததாக மவனாகரி 

குற் மற் வள் அலதப் வபாைவவ தாங்களும் மிக 

நல்ைவன் என்பலத ைசிகர்கள் பரிபூைைமாக 

உைர்ந்து தகாள்ளும் வலகயில் இக் காட்சி 

அலமப்பு சி ப்பாக இைம்தபற் து. 

வ யலலிதொ தீக்குளித்தல் 

 மாட்டுக்காை வவைன் பைத்தில்  வவைலன  

த யைலிதா  அட்வவகட் ைகு என்று நிலனத்து 
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காதலித்துக் தகாண்வை இருப்பார். ஒரு கட்ைத்தில் 

வவைன் வவறு ைகு வவறு என்பது ததரியவரும் வபாது 

த யைலிதாவுக்கு தான் காதலித்தது யாலை என்  

குழப்பம் வந்து உைவன தன் மீது மண்தைண்தைய் 

ஊற்றி தீ லவத்துக் தகாள்வார். அப்வபாது ைகு 

விலைந்து தசன்று தீலய அலைத்து நீ காதலித்தது 

வவைலனதான் என்லன அல்ை நீ என் லகக்கு மருந்து 

வபாை வந்த வபாது நாவன உன்னிைம் இருந்து 

பிளாஷ்திலைலய வாங்கி என் லகயில் ஒட்டிக் 

தகாண்வைன் அல்ைவா நீ என்லன ததாட்ைது கூை 

கிலையாது. நீ முழுக்க முழுக்க வவைலனதான் 

பழகினாய், வபசினாய் அவலனத்தான் காதலித்தாய் 

என்று ததளிவாக எடுத்து லவத்ததும்  அந்த குழப்பம் 

நீங்கும். அதில் தன்னுலைய காதலின் தீவிைத்லத 

உைர்ந்த த யைலிதா அதில் குழப்பத்லத 

ஏற்பட்ைலத அறிந்து தற்தகாலைக்கும் துணிந்து 

விடுகி ார். 
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வெசலக்கொரியொக ெரும் ெொணிஸ்ரீ 

 ஊருக்கு உலழப்பவன் பைத்தில் தன்லன  

திருமைம் தசய்துதகாண்ை தசல்வம் வீட்டுக்கு 

வைாததால் ஏற்பட்ை வறுலமயும் குழந்லதக்கு 

ஏற்பட்ை வநாயும் வாணிஸ்ரீயின் (மல்லிகா) மனதில் 

மிகுந்த வவதலனலய ஏற்படுத்துகி து. இதனால் 

இவர் தண்ணீரில் விழுந்து தற்தகாலை தசய்து 

தகாள்ளப் வபாகி ார். அப்வபாது அங்கு வந்த 

தவண்ணி  ஆலை நிர்மைா (காஞ்சனா) தன் வீட்டில் 

வவலைக்காரியாக வந்து இருக்கும்படி அலழத்து 

வருகி ார். தசல்வம் வவலைக்கு வந்த வீட்டில் தன் 

கைவர் தசல்வம் அந்த வீட்டில் அந்த வீட்டுக்கார் 

குமார் ஆக இருப்பது கண்டு வாணிஸ்ரீ திலகத்துப் 

வபாகி ார்.  

கொஞ்ைைொ : ஏங்க இவங்க குழந்லத இ ந்து 

வபாயிருச்சாம், இந்த நிலைலமயிை கூை இவங்க 

புருஷன் பக்கத்திவை இல்லையாம். இது எவ்வளவு 

தபரிய தகாடுலம பார்த்தீங்களா?  மல்லிகா 

பாத்திங்களா என் வீட்டுக்காைருக்கு எப்பவுவம 

இைகின மனசு. பி ருலைய துயைத்லத அவைாை 

தாங்கிக்கவவ முடியாது. ஏங்க இப்பவாவது 

தசல்வத்லத வீட்டுக்கு அனுப்புங்கவளன். 

மல்லிகொ : (அதிர்ச்சியுைன்) வசாகத்துைன் வரும் 

எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து, எங்வக வபாறீங்க? உங்கலள 

வதடி நீங்கவள வபாறீங்களா? உங்கள் மகன் 

சாவுக்குத்தான் நீங்கள் வைை, சவ அைக்கத்துக்காவது 

வைமாட்டீங்களா? 

கொஞ்ைைொ : நீ என்னம்மா தசால் ? இவர் ஏன் 

வைனும்? இவர் என்னுலைய புருஷன். 
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மல்லிகொ : நான் இவருலைய மலனவி, 

தசத்துப்வபான என் தசல்வத்லத தந்த தசல்வவம 

இந்த தசல்வம்தாம்மா.  

கொஞ்ைைொ : அதிர்ச்சியுைன் இல்லை . . ..  இல்லை ... 

இத நான் நம்பவவமாட்வைன், நான் இவருலைய 

மலனவி (தாலிலய காண்பித்து) இது இவர் கட்டின 

தாலி. 

மல்லிகொ : (தன் தாலிலய காண்பித்து) இந்த 

தாலிலயயும் இவர்தாம்மா கட்டினாரு. 

கொஞ்ைைொ : ஏங்க இவங்க தசால் ததல்ைாம் 

உண்லமதானா, தசால்லுங்க . . . தசால்லுங்க 

தசல்வம் : வசாகத்தில் நிர்மைாலவப்பற்றி மருத்துவர் 

தசான்னலத நிலனத்து பார்த்து நிற்ப்பார். 

மல்லிகொ : ஏன் வயாசிக்கிறீங்க? என்ன 

தசால்ைைாம்னு வயாசிக்கிறீங்களா? இப்வபா உங்க 

வாக்குமூைத்திைதாங்க என் வாழ்க்லகவய 

ஊஞ்சைாடிட்டிருக்கு, தசால்லுங்க. இவதான் 

என்வனாை மலனவின்னு ஒவை ஒரு வார்த்லத 

தசால்லுங்க. 

வைல்ெம் : வநா . . . வநா.... காஞ்சனாவவாை கைவன் 

இன்தனாருத்திக்கு தாலி கட்ைை, கட்ைவும் 

மாட்ைான். 

மல்லிகொ : (அழுதுதகாண்வை) தபாய் . . . நீங்க 

அவுங்கை ஏமாத்தைாம், ஆனா என்ன ஏமாத்த 

முடியாது.  
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கொஞ்ைைொ : ஐவயா . . . ஏன் இப்படி வபசாம நிக்கிறீங்க 

இவங்க தசால் த பார்த்தா எல்ைாம் உண்லமயா 

இருக்கும்வபாை இருக்வக !! 

வைல்ெம் : நான் யாலையும் ஏமாத்தை. இவங்கதான்  

குழந்லதலய பறிதகாடுத்ததனாை என்லன 

புரிஞ்சிக்காம குழம்பிப்வபாயிருக்காங்க. 

மல்லிகொ  : என்ன தசான்னீங்க, நீங்க . . . நீங்க வபசு  

வபச்சா இது. எங்க என் முகத்த பாத்து தசால்லுங்க, 

நீங்க என்ன ததாட்டு தாலி கட்ைை?, நீங்க என்வனாை 

புருஷன் இல்ை? 

 அப்தபாழுது திடீதைன காஞ்சனா மயங்கி 

விழுந்து விடுவார். 

 தன் கைவர் ஏற்கனவவ திருமைம் ஆனவர் 

மிகப்தபரிய பைக்காைர் தன்லன ஏமாற்றி ஏலழ 

வபாை நடித்து திருமைம் தசய்திருக்கி ார் 

என்றுதான் அவருலைய மனம் எண்ணுகி து. 

ஆனால் பி கு தவண்ணி  ஆலை நிர்மைா 

உைல்நிலைலய எடுத்துச்தசால்லி அவலையும் 
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அவருலைய குழந்லதலயயும் காப்பாற்  வவண்டிய 

கைலம எம்.ஜி.ஆருக்கு இருப்பலத அறிந்ததும் 

வாணிஸ்ரீ நிலைலமலய புரிந்து தகாள்கி ார் ஆனால் 

இதற்கிலையில் மிகப் தபரிய குழப்பம் ஏற்படுகி து. 

 இப்பைத்தில் குமார், தசல்வம் என்  இைண்டு 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் குழந்லத இருப்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. இதில் தசல்வத்தின் குழந்லத 

இ ந்து வபாவதும் குமாரின் குழந்லதக்காக தசல்வம் 

குமாரின் வீட்டில் தங்கியிருப்பது தசல்வத்தின் 

தியாக பண்லப விளக்குவதாக அலமகி து.  

ஆட்வைொ எம்.ஜி.ஆரிைம் அசைக்கலம் ஆகும் லதொ 

 சிரித்து வாழ வவண்டும் பைத்தில் இைண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். வவறுபட்ைவர்கள் என்பதனால் 

கதாநாயகிக்கு குழப்பவம இல்லை. அதிலும் 
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இப்பைத்தில் ஒரு சி ப்பு அம்சம் என்னதவன் ால் 

ஒருவரின் வ ாடி இன்தனாருவரிைம் 

அலைக்கைமாக பலைக்கப்பட்டிருக்கும் ைதா ஒரு 

முக்கிய விபத்துக்கு சாட்சி என்பதால் அவருலைய 

உயிருக்கு ஆபத்து வைக்கூடும் என்று கருதி 

இன்ஸ்தபக்ைர் காவல்துல  அதிகாரி எம்.ஜி.ஆர். 

ைதாலவ தன்னுலைய தநருங்கிய நண்பைான 

ஆட்வைா ஓட்டும் அப்துல் ைஹ்மான் இைம் 

அலைக்கைமாக ஒப்பலைத்திருப்பார். சூதாட்ை 

கிளப் லவத்திருந்து பின்பு மனம் திருந்தி ஆட்வைா 

ஓட்டுநைான அப்துல் ைகுமான் ைதாலவ தன் 

உைன்பி வா தங்லகயாக கருதி மதித்து அன்வபாடு 

தன் வீட்டில் இைம் தகாடுத்து பாதுகாத்து வருவார். 

விடுதசல ைொைைம் 

 ைா ா வதசிங்கு பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் உருவ 

ஒற்றுலமலய தகாண்டு ஒரு சதிச்தசயல் 

திட்ைமிைப்படும் முகம்மத்கான், வதசிங்குைா ா 

வபான்  வதாற் த்தில் இருப்பதால் அவரிைம் 

இருக்கும் விடுதலைச் சாசனத்லத ஏமாற்றி 

தபற்றுவிை வவண்டும் என்  வநாக்கத்தில் வதசிங்கு 

ைா ாலவப் வபாை உலை உடுத்தி தன்னுலைய 

முஸ்லிம் மத அலையாளங்கலள அழித்துவிட்டு 

தசஞ்சியின் அைண்மலன அந்தப்புைம் நுலழந்து 

விடுவான். அங்கு மகாைாணி விடுதலை சாசனத்லத 

தகாண்டு வா எனக் வகட்டு வாங்கிக் தகாண்டு 

விலைந்து அவ்விைத்லத விட்டு அகன்று விடுவான். 

உருவ ஒற்றுலமலய தகாண்டு நைத்தப்படும் 

மட்டுவம காைப்பட்ைது. இதுவும் இப்பைம் தபரிய 

தவற்றி தப ாததற்கு ஒரு காைைமாகும். ஒரு 

எம்.ஜி.ஆர். இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர். ஏமாற்றுவதும் 
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ஒரு எம்.ஜி.ஆருக்கு இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர். 

எதிரியாக அலமவதும் மக்கள் ஏற்றுக் தகாள்ளாத 

ஒரு வபாக்காக அலமந்திருந்தலத அறியைாம். 

அண்ணி நொன் ரொ ு  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் அண்ைன் 

எம்.ஜி.ஆரின் வ ாடியான மஞ்சுளா தம்பி 

எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து குழம்பி விடுவார். அணு 

விஞ்ஞானி முருகனும் அவைது காதலி மஞ்சுளாவும் 

பாட்டுப் பாடி மகிழ்ந்து தகாண்டிருந்த வவலளயில் 

வில்ைனான அவசாகன் உயைத்தில் இருக்கும் 
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முருகலன துப்பாக்கியால் சுட்டு விடுவார். 

அப்வபாது உயைத்தில் இருந்து கீவழ விழுந்த 

முருகனுக்கு புத்தி வபதலித்துவிடும், இதனால் 

அவனிைமிருந்து ைகசியங்கலள தப  இயைாது. 

மஞ்சுளா தன்னந்தனியாக ஒரு வீட்டில் முருகலன 

காைாமல் தவித்துக் தகாண்டிருப்பார். அப்வபாது 

அங்கு வந்த முருகனின் தம்பி ைா ுலவ பார்த்து 

முருக தான் தாடி இல்ைாமல் வந்திருக்கி ார் என்று 

கருதி மஞ்சுளா அத்தான் என்று அலைக்க ஓடி 

வருவார். ஆனால் ைா ு சற்று விைகிக் தகாண்டு 

அண்ணி நான் ைா ு  என் தும் மஞ்சுளா விைகிக்  

தகாண்டு நைந்த விபைங்கலள ைா ுவிைம் எடுத்துச் 

தசால்வார். பி கு ைா ு முருகலன வதடும் 

பணியிலும் முருகன் தகாடுத்து லவத்திருந்த ைகசிய 

குறிப்புகலள கண்ைறியும் பணியிலும் இ ங்குவார்.   

 இவ்வாறு இைட்லை வவைங்களில் ஒவை 

உருவத்தில் உருவ ஒற்றுலமயுைன் எம்.ஜி.ஆர். 

நடிக்கும் பைங்களில் கதாநாயகிகள் குழப்பம் 

தகாள்ளும் காட்சிகள் அலமக்கப்பட்டு 

அக்காட்சிகளில் யாருவம தவ ானவர்கள் கிலையாது 

எல்வைாருவம நல்ைவர்கள் என்று பைம் பார்ப்வபார் 

உைரும் வலகயில் சி ப்பாக பாத்திைப்பலைப்பு 

உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. ைா ாவதசிங்கு தவிர்த்து 

திலைப்பைங்களில் பாத்திைப் பலைப்பின் சி ப்பு 

மக்கலள தவகுவாக கவர்ந்தது. 
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5. நசகச்சுசெ நடிகர், வில்லன்  பங்கு  

  

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைம் ஏற்று நடிக்கும் 

பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய காட்சிகள் அதிகம் 

எடுக்க வவண்டி இருப்பதனால் அது அடுத்தடுத்து 

இைம் தப வவண்டும் வபாது இலையில் 

இலைக்கப்படும் காட்சிகளில் சுவாைஸ்யம் 

குல யக்கூைாது என்பதற்காக இப்பைங்களில் 

இைண்டு மூன்று வில்ைன்கள் இைம்தபறுவதுண்டு. 

நலகச்சுலவக்கும் முக்கிய இைம் அளிக்கப்பட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை வவைவமற்று நடித்த 

பைங்களில் நாவைாடி மன்னன், இைா ா வதசிங்கு, 

கலையைசி, ஊருக்கு உலழப்பவன், அடிலமப்தபண் 

ஆகிய நான்கு பைங்கலளத் தவிை ஆகிய பைங்கலளத் 

தவிை மற் வற்றில் நாவகஷ் நலகச்சுலவப் பாத்திைம் 

ஏற்று நடித்திருந்தார். இைா ா வதசிங்கு பைத்தில் என் 

எஸ் கிருஷ்ைன், டி ஏ மதுைம் நலகச்சுலவ 

வழங்கினர். நாவைாடி மன்னனில் சந்திைபாபு 

ஆபத்சகாயம் என்  தபயரில் வந்து ஜி சகுந்தைா, டி. 

பி. முத்துைட்சுமி ஆகிய இைண்டு வ ாடிகளுைன் 

நலகச்சுலவ வழங்கினார். அடிலமப்தபண் 

பைத்திலும் சந்திைபாபு  நலகச்சுலவ வவைம் 

ஏற்றிருந்தார். 
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எதற்கு நசகச்சுசெ? 

தமிழ் பைங்களில் நலகச்சுலவ நடிகர்களின் பங்கு 

குறிப்பிைத்தக்கது. இவர்கள் கதாநாயகனின் உைல் 

வலுலவ காண்பிக்கவும் அவர்களின் உைல் 

வலிலமலய தங்களின் உைல் தமலிவவாடு 

ஒப்பிட்டு ைசிகர்கள் பார்க்கவும் உறுதுலையாக 

இருக்கின் னர். வில்ைன் எப்வபாதும் தகட்ைவன் 

என்றும் கதாநாயகன் மிக மிக நல்ைவன் என்றும் 

வித்தியாசம் காட்ைப்படுவது வபாை கதாநாயகன் 

வல்ைவன் , காதமடியன் இயைாதவன் என்றும் 

வித்தியாசம் காட்ைவவ காதமடியனின் கதாபாத்திைம் 

உருவாக்கப்படுகி து. கதாநாயகன் நல்ைவன் மற்றும் 

வல்ைவன் என்பலத வசர்த்துக் காண்பிக்கவவ 

வில்ைலனயும்  காதமடியலனயும் பை பைங்களில் 

பை காட்சிகளில் ஒன் ாகவவ வரும்படி 

சவகாதைனாகவவா மகனாகவவா லகயாளாகவவா 

கதாபாத்திைங்கள் தகாடுக்கப்படும் . எம்.ஜி.ஆர். 

தனது பைங்களில் வில்ைன் மற்றும் காதமடியலன 

தன இவமல  உயர்த்துவதற்கு ஏற்  வலகயில் 

சி ப்பாகப் பயன்படுத்தி இருப்பார்.  

நொவகஷ் 

 ஆலச முகம் பைத்தில் நாவகஷின் வவைம் 

குறிப்பிைத்தக்கதாக அலமந்தது. அவர் மவனாகர் 

எம்.ஜி.ஆரின் உதவியாளைாக தநருங்கிய நண்பைாக 

இருப்பார் அவர்தான் முதலில் மவனாகர் வவஷத்தில் 

வந்திருக்கும் வஜ்ைவவலுலவ இவர் வவறு ஆள் 

என்பலதப் புரிந்துதகாண்டு இவர் மவனாகர் அல்ை 

என்று அவர் தபற்வ ாரிைம் எடுத்துக் கூறுவர்.  
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 மாட்டுக்காை வவைன் பைத்தில் நாவகஷ் 

அட்வவகட் ைகு காதலிக்கும் ைட்சுமியின் 

சவகாதைனாக வருவார். அதாவது வில்ைன் 

அவசாகனின் மகனாக வருவார். இவர் தன் வீட்டில் 

வவலை பார்க்கும் சச்சுலவ அவர் மாறுவவைத்தில் 

வந்து இருக்கும் வபாலீஸ் அதிகாரி என்று என்பலத 

அறியாமல் காதலிப்பார். சச்சினுக்கு எழுதிய காதல் 

கடிதம் அவசாகனின் கால் ‘ஷு’வில் ஒட்டிக்தகாண்டு 

அவர் நைந்து வபாகும்வபாது அவர் பின்னாவைவய 

தவழ்ந்து தசன்று அந்தக் காகிதத்லத பிடித்து இழுக்க 

கலைசியில் அது கிழிந்து ‘பீஸ் பீஸ்’ ஆகிவிடும். என் 

காதலை இப்படி பீஸ் பீஸ் ஆக்கி விட்ைாவய என்று 

தன் தந்லதலயப் பார்த்துப் புைம்புவதாக அலமந்த 

காட்சி ைசிகர்களின் மனலத கவர்ந்தது.  

 எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைத்தில் நாவகஷ் 

இளங்வகாவின் நண்பைாக வருவார். துணிச்சைான 

இளங்வகாவுக்கு ஒரு பயந்தாங்தகாள்ளி நண்பைாக 

நாவகஷ் இருப்பார். இவருக்கு அலை அங்குைத்தில் 

மூக்குக்கு கீவழ ஒரு படுக்லகக் வகாடு வலைந்து 

அலத மீலச என்று காட்டி இருப்பார்கள். இவர் 

உளறுவாயனாக வந்து கிழவலன, புைவன் என்றும் 

வமவன லை, வைவம ர் என்றும் தசால்லுவார் 

இதுவவ இப்பைத்தின் சி ப்பான நலகச்சுலவ 

அம்சமாகும். வமவன ைாக நடிக்கும் தங்கவவலுவின் 

மகள் மாதவிலய இவர் இப்பைத்தில் காதலிக்கும் 

காட்சிகள் உண்டு. ஆயிைத்தில் ஒருவன், 

பைம்பலைத்தவன், எங்க வீட்டுப்பிள்லள வபான்  

பைங்களில் நாவகஷ் மாதவி வ ாடி சி ப்பான 

நலகச்சுலவலய அளித்தது.  
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 குடியிருந்த வகாயில் பைத்தில் 

த யைலிதாவின் அண்ைனாக நாவகஷ் 

நடித்திருப்பார். கருமியாக வாழும் வி.வக. 

இைாமசாமியின் மகனாக வருவார். நண்பர்களுைன் 

அமர்ந்து  ாக்பாட்டில் ஒரு ைட்சம் விழுந்தால் என்ன 

தசய்யைாம் எப்படி தசைவு தசய்யைாம் என்று 

வபசிக்தகாண்டிருப்பார். அப்வபாது அவர் தந்லத வி. 

வக ைாமசாமி யாருக்கு  ாக்பாட் விழுந்திருக்கி து 

என்று வகட்பார்.  இந்தமுல  யாருக்வகா 

விழுந்துவிட்ைது. அடுத்தமுல  எனக்கு கிலைக்கும் 

என்பார். அதுக்கு வி.வக. ைாமசாமி அதற்கு ஏன்ைா 

அப்படி தவட்டிப்வபச்சு வபசி தகாண்டிருக்கிறீர்கள் 

என்று வகட்கும்வபாது ‘எப்வபாவதா வரும்  ையிலுக்கு 

இப்வபாவத வகட்லை பூட்டுடுவதில்லையா 

அதுவபாைத்தான்’ என்று பதிைளிப்பார். அதற்கு 

ைாமசாமி ‘எப்வபாவவா பி க்கப்வபாகும் பிள்லளக்கு 

இப்வபாவவ தபயர் லவக்கைாமா’ என்று வகட்டு 

எல்வைாலையும் தவட்டி பயல்கள் என்று விைட்டி 

அடிப்பார்.  

 நாவகஷ் இப்பைத்தில் பாட்டி வவைம் 

வபாட்டு தன் அப்பாவின் வங்கியிவைவய வந்து 

தகாள்லளயடிப்பது ைசலனயான காட்சியாகும்.  

 பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா பைத்தில் 

நாவகஷ் வில்ைன் நம்பியாரின் சவகாதைனாக 

நடித்திருப்பார். நம்பியார் எம்.ஜி.ஆரின் வீட்லைக் 

கைனுக்காக எடுத்துக் தகாள்ளும் தபாழுது அந்தக் 

கைனில் இருந்து வீட்லை  மீட்பதற்காக  எம்.ஜி.ஆர். 

தசன்லனயிலிருந்து மாதாமாதம் பைம் 

அனுப்புவலத நம்பியார் எம்.ஜி.ஆரின் 
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தபற்வ ாருக்கு ததரிவிக்காமல் அபகரித்து 

தகாள்வலதப் பார்த்து நாவகஷ் ஆத்திைப்படுவார்.  

 நாவகஷ் எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் 

வில்ைன்கவளாடு  இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர். உைன் 

இருந்தாலும் நல்ைவைாகவவ நடித்திருப்பார். 

தன்னால் எதுவும் தசய்ய இயைாத லதரியமற்  

வகாலழயாக காதமடியன் கதாபாத்திைம் 

அலமக்கப்படும். இத்தலகய கதாபாத்திைத்திற்கு 

ஒல்லியான உருவம் தகாண்ை நாவகஷ், சந்திைபாபு 

ஆகிவயார் மிகவும் தபாருத்தமாக இருந்தனர்.  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் நாவகஷ் 

திருட்டு ஆலச தகாண்ைவைாக நடித்திருப்பார். 

இலதப்வபான்  ஒரு கதாபாத்திைத்தில் ‘அப்பு தி 

கிவைட்’ என்று தனக்குத் தாவன தபயர் 

சூட்டிக்தகாண்டு நான் ஆலையிட்ைால் பைத்தில் 

திருட்டு வமாகம் தகாண்ைவைாக நடித்திருப்பார். 

கதவில் இருக்கும் பூட்டு அவலைத்  அன்பால் 

இழுப்பதாக ஒரு காட்சி அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 

அதுவபாை உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் 

ஏதாவது ஒரு தபாருலளக் கண்ைவுைன் அவருக்கு 

அலதத் திருை வவண்டும் என்  எண்ைத்தில் 

உள்ளங்லக அரிக்கத் ததாைங்கும் உள்ளங்லகலயச்  

தசாறிந்து தகாள்வார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஓர் உைவகத்தில் கழட்டி லவத்த 

லகக்கடிகாைத்லத இவர் எடுத்து தன் சட்லைப் 

லபக்குள் வபாட்டுக் தகாண்ை வபாது அது அைாைம் 

அடிக்கும் சத்தம் வகட்கும். உைவன இவர் 

சுற்றுமுற்றும் பார்த்து எங்வக அைாைம் அடிக்கி து 

என்று வகட்டு பலதபலதப்பார்.. அப்வபாது 
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எம்.ஜி.ஆர். மிஸ்ைர் இங்வக வா என்று அலழத்து 

அவர் சட்லைப் லபயில் இருந்து கடிகாைத்லத 

எடுப்பார். ‘ஐவயா இது அைாைம் அடிக்கும் என்று 

எனக்கு ததரியாது’ என்பார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

‘உனக்கு எப்படி ததரியும் பைம் தகாடுத்து 

வாங்கியவன் நான் அல்ைவா’ என்பார். ‘இப்படி 

தவளியூரில் வந்து திருடுகி ாவய  இங்வக 

இருப்பவர்கள் எல்ைாம் நம்ம ஊர்க்காைன் 

திருடுவான் என்று நிலனக்க மாட்ைார்களா?’ என்று 

வகட்ைதற்கு ‘ஐவயா தமிழனுக்கு தமிழன் காட்டிக் 

தகாடுக்காதீர்கள்’ என்று நாவகஷ் தசால்லுவார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். நாவகலஷத் திருந்தும்படி 

அறிவுறுத்தி   தன்னிைம் தசயைாளைாக வவலை 

தகாடுத்து லவத்துக்தகாள்வார். அவருலைய 

திருட்டுக் குைம் அவலை விட்டுப் வபாகாது.  

ஆனாலும் அத திருட்டுக் குைத்தால் பை நன்லமகள்  

கிலைக்கும். ஆைாய்ச்சிக் குறிப்பு இருக்கும் ைாைர் 

சங்கிலிலய சந்திைகைாவின் கழுத்திலிருந்து 

வில்ைனான சியாம் சுந்தர்  பறித்துக்தகாண்டு 

வபாவார். நாவகஷ் அந்தச் சங்கிலிலய எடுக்க 

முயல்வார். ஆனால் ைாைர் மட்டுவம இவர் லகயில் 

சிக்கும் சங்கிலி சியாம் சுந்தர் லகயில் 

மாட்டிக்தகாள்ளும். ஆைாய்ச்சிக் குறிப்பு ைாைரில் 

தான் இருக்கும். ஆக  இவருலைய திருட்டுக் 

குைத்தால் இந்த பைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

கிலைக்கவவண்டிய ஆைாய்ச்சிக் குறிப்பு 

கிலைத்துவிடும். 

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் 

இன்தனாரு காட்சியிலும் இவருலைய திருட்டுக் 

குைத்தால் ஒரு தபரிய நன்லம நைக்கும் முருகனின் 
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காதலி மஞ்சுளாவின் வீட்டில் அவலளப் பார்க்க 

வருபவர்கள் என்ன வபசுகி ார்கள் என்பலதத்  

ததரிந்து தகாள்வதற்காக வில்ைன் அவசாகன் அங்கு 

ஒரு தபாம்லமக்குள்  ஒரு ைகசிய ‘லமக்’ தபாருத்தி 

லவத்திருப்பான். அந்த தபாம்லமயின் 

அழலகப்பார்த்து நாவகஷ் அதலன எடுத்து தன் 

சட்லைக்குள் லவத்துக் தகாள்வார். எம்.ஜி.ஆர். 

மஞ்சுளாவிைம் வபசிக்தகாண்டிருக்கும்வபாது 

தன்லனயறியாமல் தன் சட்லைலய அழுத்தவும் 

சட்லைக்குள் இருந்த தபாம்லம கீங் என்று கத்தும்.  

 இது என்ன சத்தம் என்று வகட்கும் நாவகலஷ 

எம்.ஜி.ஆர். அதட்டி ‘சட்லைக்குள் என்ன 

லவத்திருக்கி ாய் தவளிவய எடு’ என்று கூறி அந்தப் 

தபாம்லமலய வாங்குவார். தபாம்லமலய வாங்கி 

அதலன வமலும் கீழுமாக பார்க்கும் வபாது அந்த 

தபாம்லமயின் அடிப்பகுதியில் ஒலிப்பதிவுக்  கருவி 

தபாருத்தப்பட்டிருப்பது ததரியவரும். உைவன அந்த 
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தபாம்லமலயக் கீவழ வபாட்டு காைால் மிதித்து 

விடுவார். இவர்கள் வபசுவலத ஒட்டுக் வகட்டுக் 

தகாண்டிருந்த வில்ைன் அவசாகனின் காதுக்குள் 

தபாம்லம நசுங்கிய சத்தம் மிக பயங்கைமாகக் 

வகட்டு அவன் காது தசவிைாகி விட்ைது வபாை 

கத்துவான். பைம் பார்ப்பவர்களுக்குச் சிரிப்லபயும் 

மகிழ்ச்சிலயயும் வைவலழக்கும். தகட்ைவன் 

தகட்டுப் வபானான் என்  கருத்து இந்த காட்சியில் 

உைைப்படும். இவ்வாறு இப்பைத்தில் நாவகஷ் 

தசய்யும் திருட்டுத்தனம் பைத்தின் 

கலதவயாட்ைத்திற்கு மிகவும் உதவியாக 

இருப்பதால் பைம் பார்ப்பவர்கள் தபரிதாகக் 

கருதாமல் விட்டுவிட்ைனர். காதமடியனின் 

திருட்டுத்தனத்லதப் தபரிதாகக் கருதவில்லை. 

சிரிப்பாக எடுத்துக்தகாண்ைனர்.  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைப்பிடிப்பின் 

வபாது நாவகஷின் பி ந்த நாள் வந்தது. அப்வபாது 

எம்.ஜி.ஆர். நாவகஷுக்கு ஒன்பது கற்கள் பதித்த 

லவை வமாதிைம் பரிசளித்தார்.  

 அடிலமப்தபண் பைத்தில் சந்திைபாபு 

நலகச்சுலவக் காட்சிகளில் நடித்திருந்தார். 

வவங்லகயலன ஜீவா பண்படுத்தி திருத்தி மனித 

நாகரிகத்லதக் கற்றுக்தகாடுக்கும் காட்சிகளில் இது 

வீண் வவலை என்று சந்திைபாபு அடிக்கடி தசால்லிக் 

தகாண்டிருப்பார். ஒரு காட்சியில் சிறுமிக்கு 

த யைலிதா முத்தம் தகாடுத்ததும் எம்.ஜி.ஆரும் 

அவரிைம் வந்து முத்தம் வகட்பார். அப்வபாது 

‘இதற்கு தான் நான் தசான்வனன் வகட்ைாயா’ என்று 

சந்திைபாபு த யைலிதாவிைம் வகாபிப்பார்.  
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 பகுத்தறிலவ விளக்கும் காட்சிகளில் 

சந்திைபாபு நடித்திருப்பார். பவளமல்லியின் 

அைண்மலனயில் மந்திைவாதியாக மாறு வவைமிட்டு 

வசாவுக்கு பதிைாக அங்கு வபாய்ச் வசரும் சந்திை பாபு 

அங்கு அம்முக்குட்டி புஷ்பமாைாவின் மண்லை 

ஓட்டுக்குள் பு ாலவ திணித்து லவத்து 

மண்லைவயாடு ப க்கும் காட்சி வபான்  சிை மாய 

தந்திைக் காட்சிகலள கண்டு அஞ்சி நடுங்குவார். 

வமலும் எலும்புக்கூடு வபால் காட்சி அளிப்பதற்காக 

கருப்பு துணியில் எலும்புக்கூடு வபான்  வடிவம் 

வபாட்டிருப்பலத அணிந்துதகாண்டு இருட்டில் 

தவறும் எலும்புக்கூடு அலசவது வபாை அலசந்து 

அச்சம் ஊட்டுவார். மந்திைம் என்  தபயரில் 

நைத்தப்படும் தந்திைக் காட்சிகலள இவர்  பைத்தில் 

நடித்து காட்டியிருந்தார். வில்ைன் அவசாகன் 

அடிலமப்தபண் பைம் சிறுவர்களும் ைசிக்கத்தக்க 

பைமாக இருந்தாலும் இப்பைம் தபரிய 

தவற்றிலயப் தபற்று தவள்ளிவிழா பைமாக 

விளங்கியது.  

 நம்பியொர் 

 இைட்லை வவைம் ஏற்று நடித்த பைங்களில் 

நம்பியார் அதிக பைங்களில் வில்ைனாக நடித்து 

இருக்கி ார். எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் அதிக 

எண்ணிக்லகயில் வில்ைனாக நடித்தவர் அவசாகன் 

என் ாலும் ‘எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகன் என் ால் 

நம்பியார் தான் வில்ைன்’ என்  எண்ைம் 

மக்களிலைவய பைவி இருக்கி து.  

 எம்.ஜி.ஆரின் இைட்லை வவைப் பைங்களில் 

ஏழு பைங்களில் நம்பியார் வில்ைனாக வருகி ார். 
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ஆனால் எட்டுப்  பைங்களில் அவர் 

இைம்தபற்றுள்ளார். நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் 

தபரிய வில்ைனாக இல்ைாவிட்ைாலும் வில்ைன் 

குழுலவச் வசர்ந்தவர்களில்  ஒருவனாக அப்பாவி 

பிங்கைனாக  இைம் தபற்றுள்ளார். 

  கலையைசி, எங்கவீட்டுப்பிள்லள, குடியிருந்த 

வகாவில், உைகம் சுற்றும் வாலிபன், சிரித்து 

வாழவவண்டும், நாலள நமவத ஆகிய எட்டுப் 

பைங்களில் பைம் முழுக்க வரும் தகாடுமனம் 

பலைத்த வில்ைனாக நடித்திருக்கி ார். உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் ஒவை ஒரு சண்லைக் 

காட்சிக்கு மட்டுவம வருவார். இப்பைத்தில் 

அவசாகன் முக்கிய வில்ைனாக நடித்துள்ளார்.  

 நாவைாடி மன்னன் பைத்தில் பிங்கைன் என்  

கதாபாத்திைத்தில் மார்த்தாண்ைன்  மன்னனுக்கு  

அடுத்த வாரிசு உரிலம உலையவைாக ஓர் 

அப்பாவியாக நடித்திருப்பார். இதில் ைா குருவாக 

வரும் பி எஸ் வீைப்பாவுைன், எம்.ஜி.ஆரின் 

அண்ைன் எம் ஜி சக்கைபாணி கார்வமகம் என்  

தபயரிலும், நம்பியா ர் பிங்கைன் என்  தபயரிலும்  

ஒரு குழுவாக வில்ைத்தனம் தசய்வர்.  

 ஆலச முகம் பைத்தில் வஜ்ைவவல் என்  

ைாம்தாலச முகம் மாற்றி அனுப்பிவிடுவார். 

இப்பைத்தில் நம்பியார் ஒரு தீயவை கூட்ைத்துக்கு 

தலைவனாக வில்ைனாக நடித்துள்ளார்.  

 கலையைசி பைத்தில் வீலை வாசிக்கும்  

வாணிலய தங்களுலைய நாைான சந்திை 

மண்ைைத்துக்கு அலழத்துச் தசன்று அங்கு 

எல்வைாருக்கும் கலைகலள கற்றுத் தை வவண்டும் 
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என்  வநாக்கத்தில் கைத்திச் தசல்வார். இப்பைத்தில் 

இவவை முக்கிய வில்ைன் ஆவார். .  

 எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைத்தில் நம்பியார் 

தகாடுைமான வில்ைன். தன் அக்காலவ இைண்ைாம் 

தாைமாக  மைமுடித்தவருலைய பிள்லளகளுக்கு 

தசாத்துக்கலள அக்காள் கைவர் எழுதி 

லவத்ததனால் அவருலைய மகன் ைாமுலவ 

அப்பாவியாக பயந்தாங்தகாள்ளியாக வளர்ப்பார். 

அந்த ைாமுவுைன் இலைந்து பி ந்த இைட்லை 

சவகாதைைான இளங்வகா இன்வனாரிைத்தில் 

வளர்கி ார் என்பது எவருக்கும் ததரியாது. இந்த 

உண்லம ததரியாமல் இவர் ைாமுவிைமிருந்து 

தசாத்துக்கலள எழுதிப் தபற்றுக் தகாள்ள 

விரும்புவார். ைாமுலவ  சவுக்கால் அடித்து 

பயமுறுத்தி லவத்திருப்பார். 

  இளங்வகா ைாமுவினிைத்தில் வந்து வசர்ந்ததும் 

பதிலுக்கு நம்பியாலை சவுக்கால் அடித்து பயமுறுத்தி 
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லவப்பார். இவ்வா ாக நம்பியார் இந்த பைத்தில் ஒரு 

முக்கிய வில்ைனாக நடித்திது மக்களின் ஏவகாபித்த 

தவறுப்லபப் தபற் ார்.  எம்.ஜி.ஆலை சவுக்கால் 

அடிக்கும் காட்சிகள் இவர் மிது ைசிகர்களுக்கு மிகுந்த 

வகாபத்லத ஏற்படுத்தின.  

 குடியிருந்த வகாவில் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் 

தந்லதயான ைாம்தாஸ்  நம்பியாருக்கு எதிைாக ஓர் 

உண்லமலய  நீதிமன் த்தில் ததரிவித்ததால் 

நம்பியார் சில த்தண்ைலன அனுபவிக்க வவண்டிய 

சூழ்நிலை ஏற்படுகி து. நம்பியார் சில க்குச்  

தசன் தும் அவர் திரும்பி வைமாட்ைார் என்று 

நிலனத்துக் தகாண்டிருக்கும் வவலளயில் அவர் 

சில யிலிருந்து தப்பி வந்து ைாமதாலஸக் 

தகான்றுவிட்டு அவருலைய பிள்லளகளில் ஒன்ல  

தூக்கிச் தசன்று, பாபு என்  தபயரில் திருைனாக 

வளர்ப்பார். 

 தாயாரிைம் வளரும் ஒரு குழந்லத ஆனந்த் 

என்  தபயரில் அலமதியான வமலைப் பாைகனாக 

தமன்லமயானவனாக வளரும்.  தன்னுலைய ஒரு 

பிள்லள தன தந்லதலயக் தகான்  

தகாலைகாைனாகிய  நம்பியாரிைம் வளர்வலத 

அறிந்த தாயார் உண்லமகலள எடுத்துச் தசால்வார்.   

இப்வபாது இரு சவகாதைர்களுக்கும் நம்பியார் 

பலகவனாகிவிடுகி ார். 

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் புத்தர் 

வகாயிலுக்குள் நைக்கும் ஒரு சண்லை காட்சியில் 

மட்டும் நம்பியார் நடித்திருப்பார். அவர் புத்த 

து வியாக வபாலி வவைம் தரித்து 

உட்கார்ந்திருப்பார். து வியுைன் நைக்கும் 
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சண்லையில் அவர் எம்.ஜி.ஆலை பைமுல  அடித்தும் 

எம்.ஜி.ஆர். திருப்பித் தாக்க மாட்ைார். வகாயிலை 

விட்டு தவளிவய வந்ததும் அவைது தாக்குதலைத் 

தடுத்து அவலை கட்டிப்வபாடுவார்..  

 சிரித்து வாழ வவண்டும் பைத்தில் சிறுவயதில் 

எம்.ஜி.ஆரின் தபற்வ ார்கலள தகாலை தசய்தவைாக  

நம்பியார் நடித்திருப்பார். இளம் பருவத்தில் 

தகாலைலயப் பார்த்தவபாது தகாலைகாைனின் 

லகயில் ததாங்கும் ஒரு குதிலை பைம்  சிறுவனின் 

மனதில் பதிந்திருக்கும் அவன் 

தூங்கும்வபாததல்ைாம் குதிலையில் ஒரு கருப்பு 

உலை தரித்த வீைன் தகாலைதவறிவயாடு வருவது 

வபான்  கனவு திரும்பத் திரும்ப வந்து தகாண்வை 

இருக்கும். இதனால் இச்சிறுவன் வளர்ந்ததும், காவல் 

துல  அதிகாரியாகிவிடுவான். இக்கதாபாத்திைத்தில் 

நடித்த எம்.ஜி.ஆர். வகாபக்காை இலளஞனாக 

வருவார். ‘ 

 நாலள நமவத பைத்தில் நம்பியாரின் முகத்லத 

பைமாக வலைந்து தகாடுத்த ஓவியலை அவர் 

தகாலை தசய்துவிடுவார். அந்த ஓவியருலைய 

பிள்லளகள் மூவர்.  மூவரில் இருவர்  வவைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருப்பார். இக்தகாலை நைக்கும் 

தபாது பிள்லளகள் ஓடிப் வபானதில் ஆளுக்தகாரு 

பக்கமாக பிரிந்து தசன்றுவிடுவர். தனது  

சவகாதைர்களுைன் வசை வவண்டும் என்று மூவரும் 

துடிப்புைன் இருப்பார்கள்.  

 இதில் நம்பியார் மலையாள தமாழியில் ஒரு 

வசனம் வபசுவார். நடு வகிடு எடுத்து தலை சீவி 

கருைாநிதிலயப் வபாை தலைமுடி லவத்திருப்பார். 
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மூத்த அண்ைனாக வரும்  எம்.ஜி.ஆர். [சங்கர்] தன் 

தந்லதலயக் தகான் வலை அறிந்துதகாள்வதற்காக 

வகாபாைகிருஷ்ைனின் உதவிலய நாடுவார். 

வகாபாைகிருஷ்ைன் நம்பியாரின் கால் ஷு அளவு 

ஒன்று எட்டு மற்த ான்று ஒன்பது என்று ஒரு 

குறிப்லப தகாடுப்பார். பி கு சங்கர் ஒவ்தவாரு 

தசருப்புக் கலையாகப் வபாய் உங்களின் கஸ்ைமர்கள் 

யாைாவது இைண்டு நம்பர் தகாண்ை தசருப்புகள் 

அணிகி ார்களா என்று வகட்டு தகாண்வை வருவார்.   

 இறுதிக் காட்சியில் நம்பியாரின் கால் 

இையிலின் தண்ைவாளத்தில் சிக்கிக் தகாள்ளும். 

இந்தியில் இப்பைத்தில் சங்கைாக வரும் 

தர்வமந்திைாவுக்கு கருப்பு வமக்கப் கிலையாது . 

இவவை பைத்தின் கதாநாயகன் ஆவார். ஆனால் 

தமிழில் விசாக நடித்திருக்கும் எம்.ஜி.ஆர். பைத்தின்  

கதாநாயகன் வபாை பைம் முழுக்க வருவார். சிை 

காட்சிகளில் மட்டுவம சங்கைாக நடிக்கும் கருப்பு 

எம்.ஜி.ஆர். வருவார். இந்திப் பைத்தில் கலைசி 

சவகாதைருக்கு ஒரு வ ாடி உண்டு. தமிழில் அவரும் 

சிை காட்சிகள் மட்டுவம வருவார். அவருக்கு 

வ ாடியும் இல்லை.   

 வில்ைனுக்கு நல்ை வாய்ப்பு இருக்கும் 

பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நம்பியாலைவய ஒப்பந்தம் 

தசய்துள்ளார். 
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6. எதிரணி கவிஞர் செரமுத்து வபொற்றும் 

எம்.ஜி.ஆர்.  

[முக நூலில் இருந்து தப ப்பட்ைது] 

 

 

 

 

 

 ஒரு நாளும் உங்கலள நான் வதடி வந்து 

சந்தித்ததில்லை. ஆனால், அந்த ஒரு கறுப்புப் பகலில் 

மட்டும் உங்கலள ஓடிவந்து பார்க்காமல் என்னால் 

உட்காை முடியவில்லை. ைா ாஜி மண்ைபத்தில் 

உங்கள் இறுதிப் படுக்லகயில் வைா ா மாலைகளுக்கு 

மத்தியில் ஒரு வைா ா மலையாய்க் 

கிைத்தப்பட்டிருந்தீர்கள். 

 உங்கலளத் ததாட்டுப் பார்க்க நிலனத்து, 

ததாை முடிந்த தூைம் வந்தும் ததாை முடியாமல் 

நின்வ ன். 

எம்.ஜி.ஆருக்வக மைைமா? 

எனக்கு முதலில் மைைப்பயம் வந்தது. 

காற்று – சமுத்திைம் – வானம் – எம்.ஜி.ஆர் 

 இலவகதளல்ைாம் மைணிக்க முடியாத 

சமாசாைங்கள் என்று எங்கள் கிைாமத்து மக்கலளப் 

வபாைவவ நானும் நம்பிக்கிைந்த நாட்களுண்டு. 
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அன்று அந்த நான்காவது நம்பிக்லக நசிந்து விட்ைது. 

 47 முதல் 87 வலை நாற்பதாண்டு காைம் 

தமிழர்கள் உச்சரிக்கும் ஐம்பது வார்த்லதகளில் ஒரு 

வார்த்லதயாய் இருந்த தபயலை மைைத்தின் 

மாயக்கைம் அழித்துவிட்ைதா? 

 இலமக்காமல் கிைந்த உங்கலள 

இலமக்காமல் பார்த்வதன். 

 நீண்ைவநைம் என்லன அங்வக நிற்க 

அனுமதிக்கவில்லை. 

 னத்திைள் என்லனப் பிதுக்கியது. 

 சட்தைன்று நகர்ந்து ைா ாஜி ஹாலின் ைாட்சதத் 

தூண் ஒன்ல  அலைக்கைம் பற்றி, கூட்ைத்லத 

வநாட்ைமிட்வைன். அங்கங்வக அைசாங்க விதிகளுக்கு 

உட்பட்டுச் சிைர் அழுது தகாண்டிருந்தார்கள். 

நி க்கண்ணீர் வடித்தவர் பைர் ; நீலிக்கண்ணீர் 

வடித்தவர் சிைர். வருத்தக் கண்ணீர் வடித்தவர் பைர். 

 வாைலகக் கண்ணீர் வடித்தவர் சிைர். உயிலைக் 

கண்ணீைாய் ஒழுக விட்ைவர் பைர் ; மிகப் பைர். 

என்னால் அழ முடியவில்லை. 

அழுலக வைவில்லை. 

மனதில் மட்டும் வசாகப் பனிமுட்ைம். 

 “நான் ைசித்துக் காதலித்த ைா குமாைா ! 

உனக்கா மைைம்?”என்று உதட்டுக்குத் ததரியாமல் 

நாக்கு உச்சரித்துக் தகாண்ைது. 
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 அங்வக கூடியிருந்த அைசியல்வாதிகளில் பைர் 

நாலளகலளப் பற்றிவய தர்க்கித்துக் தகாண்டிருக்க- 

நாவனா உங்கள் வநற்றுகலள நிலனத்வத விக்கித்துக் 

தகாண்டிருந்வதன். 

 கண்டிவயா வைவனூவைா எங்வகவயா 

பி ந்தீர்கள் ; தமிழ்நாட்டுக்குள் பிலழக்க வந்தீர்கள் ; 

தமிழ்நாட்டில் பை வபலைப் பிலழக்க லவத்தீர்கள். 

கும்பவகாைம் யாலனயடிப் பள்ளி வறுலமயில் 

கழிந்த வால்ைாக்ஸ் வைாடு முகம் பார்க்க முடியாமல் 

முதல் மலனவியின் மைைம் – வகாலையில் 

எப்வபாதாவது பைபை தவன்று தபாழிந்து 

ஏமாற்றிவிட்டுப்வபாகும் வமகம் மாதிரி பைவுைகில் 

அவ்வப்வபாது சின்னச்சின்ன வாய்ப்புகள். 

 ஒவை ஒரு’க்வளாஸ்-அப்’ வபாைக்கூைாதா 

என்று மூத்த இயக்குனர்களிைம் முல யீடு – 

கதருக்குள் இருந்து தகாண்டு கலைஞர் மீது காதல் – 

வந்து வசர்ந்த வாய்ப்புகலளச் சித ாமல் 

பயன்படுத்திக் தகாண்ை தசம்லம – முப்பது 

வயதுக்கு வமல் வாழ்க்லகயில் சந்திவைாதயம், 

நாற்பதுக்கு வமல் சூரிவயாதயம் – பைபைதவன்று 

வளர்ச்சி – மனிதவநயம் என்னும் மாட்சி 

காட்சியிலிருந்து கட்சி – கட்சியிலிருந்து ஆட்சி – 

அப்பப்பா என்ன வளர்ச்சி உங்கள் வளர்ச்சி ! 

 அயல் வீட்டுக்காைருக்கு அறிமுகமில்ைாத ஒரு 

வாழ்க்லகவயாடு ததாைக்கமானீர்கள்; அைசாங்க 

மரியாலதவயாடு அைக்கமானீர்கள். 
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 அன்று கலைசிப் படுக்லகயில் உங்கலளக் 

கண்ைவபாது – ஒரு சரித்திைம் சரிந்து கிைக்கி து 

என்று நிலனத்வதன். ஓர் அபூர்வம் முடிந்துவிட்ைது 

என்று நிலனத்வதன். 

ஒன் ன் பின் ஒன் ாய் ஞாபக வமகங்கள் ……. 

 இருபது வயதில் என்லனத் தூங்கவிைாமல் 

தசய்தது காதல் ; 

 எட்டு வயதில் என்லனத் தூங்கவிைாமல் 

தசய்தவர் நீங்கள். 

 கலதகளிலும் கனவுகளிலும் நான் கற்பலன 

தசய்து லவத்திருந்த ைா குமாைன் நீங்கள் தான் என்று 

நிலனத்வதன். 

 உங்களின் இைட்லை நாடியின் பள்ளத் தாக்கில் 

குடியிருந்வதன். 

 உங்கள் முகத்தின் மீது மீலசலவத்த நிைா 

என்று ஆலச லவத்வதன். 

 நீங்கள் புன்னலக சிந்தும் வபாது நான் 

வழிந்வதன். வாள் வீச்சில் வசமிழந்வதன். உங்கள் 

பாைல்களில் நானும் ஒரு வார்த்லதயுமாய் ; நானும் 

ஒரு வாத்தியமாய் ஆவனன். 

 ஒரு தாளம் கட்டுமானத்தில் சிரிக்கும் உங்கள் 

சங்கீதச் சிரிப்பில் வார்த்லதகளில் பிசி டிக்காத 

உங்கள் வசன உச்சரிப்பில் நான் கலைந்து வபாவனன். 

 தபரியகுளம் ைஹீம் ைாக்கீஸில் “நாவைாடி 

மன்னன்”பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து, 

தூக்கத்லதத் ததாலைத்துவிட்டு, சுவரில் 
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நசுக்கப்பட்ை மூட்லைப் பூச்சிகளின் ைத்தக் 

வகாடுகலள அந்தப் பைத்தில் வரும் கயிற்றுப் 

பாைமாய்க் கற்பலன தசய்து தகாண்டு விடிய விடிய 

விழித்திருக்கிவ ன். 

 “மன்னனல்ை மார்த்தாண்ைன்” என்று 

உங்கலளப் வபால் மூக்கில் லசலக தசய்யப் வபாய் 

சுட்டுவிைல் நகம்பட்டு சில்லி மூக்கு 

உலைந்திருக்கிவ ன். 

 பிைமிக்க மட்டுவம ததரிந்த அந்தப் பிஞ்சு 

வயதில் எனக்குள் கனவுகலளப் தபருகவிட்ைதிலும் 

கற்பலனகலளத் திருகிவிட்ைதிலும் உங்கள் 

ைா ாைாணிக் கலதகளுக்குப் தபரும்பங்கு உண்டு 

என்பலத நான் ைகசியமாய் லவக்க விரும்பவில்லை. 

 நூறு சரித்திைப் புத்தகங்கள் ஏற்படுத்த முடிந்த 

கிளர்ச்சிலய உங்கள் ஒவை ஒரு பைம் எனக்குள் 

ஏற்படுத்தியிருக்கி து. அந்த பாதிப்பு எனக்கு 

மட்டும் இல்லை. குலை பிடித்துக் 

தகாண்ைவர்கலளயும் எங்வகா ஓர் ஓைத்தில் 

நலனந்துவிடுகி  அலைமலழ மாதிரி உங்கலள 

விமர்சித்தவர்கலளக் கூை ஏவதனும் ஒரு தபாழுதில் 

நாசூக்காக நலனத்வத இருக்கிறீர்கள். 

 என்ன காைைம் என்று எண்ணிப் பார்க்கிவ ன். 

நீங்கள் மந்திைத்தால் மாங்காவயா தந்திைத்தால் 

வதங்காவயா தருவித்தவரில்லை. வைைாற்று 

ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அகழ்ந்து 

பார்த்தால் மட்டுவம உங்கள் தவற்றியின் வவர்கலள 

விளங்கிக் தகாள்ள முடியும். 
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 இந்த மண்ணில் எங்கள் மனிதர்கள் சிை 

நூற் ாண்டுகளாக எலத இழந்துவிட்டு 

நின் ார்கவளா அலதவய நீங்கள் வதாண்டி எடுத்துத் 

துலைத்துக் தகாடுத்தீர்கள்; விறுவிறுப்பாய் 

விலைவபாயிற்று. 

 உைலும் உயிரும் மாதிரி காதலும் வீைமும் 

கைந்வத விலளந்த களம் இந்தத் தமிழ் நிைம். 

 காதலை ஒரு கண்ைாகவும் வீைத்லத ஒரு 

கண்ைாகவும் வபாற்றிய தமிழன், தபாருளாதாைத்லத 

தநற்றிக் கண்ைாய் நிலனக்காமல் வபானான் 

என்பவத அவன் முறிந்து வபானதற்கு மூை காைைம். 

 தபாருதாைச் சிந்தலனக்வக வைாத தமிழன், 

காதலையும் வீைத்லதயும் மட்டும் வகாவைத்தில் 

முடிந்து லவத்த தங்கக் காசுகலளப் வபாை 

ைகசியமாய்க் காப்பாற்றிவய வந்திருக்கி ான். 

 இலைக்காைத்தில் தமிழன் அடிலமச் சக்தியில் 

சிக்கலவக்கப்பட்ைான். 

 அடிக்கடி எ மானர்கள் மாறினார்கள் 

என்பலதத் தவிை அவன் வாழ்க்லகயில் மாற் வம 

இல்லை. 

 அவனது வீைம் காயடிக்கப்பட்ைது ; காதல் 

கருவறுக்கப்பட்ைது. 

 இழந்து வபான ஆனால் இழக்க விரும்பாத 

அந்தப் பண்புகலள தவள்ளித் திலையில் நீங்கள் 

தவளிச்சம் வபாட்ை வபாது இந்த நாட்டு மக்களின் 

வதலவகள் கனவுகளில் தீர்த்துலவக்கப்பட்ைன. 
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 நீங்கள் கனவுகலளத்தான் வளர்த்தீர்கள்; 

ஆனால் கனவுகள் வதலவப்பட்ைன. 

 வீைாங்கன், உதயசூரியன், கரிகாைன், 

மணிவண்ைன், மாமல்ைன் 

 என்த ல்ைாம் நீங்கள் தபயர்சூட்டிக் 

தகாண்ைவபாது தமிழன் தன் இ ந்தகாை 

பிம்பங்கலளத் தரிசித்தான். 

 நீங்கள் கட்டிப்பிடித்து கானம் படித்துக் 

காதலித்தவபாது தமிழன் புலதந்து வபான காதல் 

பண்லபப் புதுப்படித்துக் தகாண்ைான். 

 உங்கள் தாய்தமாழி மலையாளம் என்பலத 

ம க்கடிப்பதற்கும் நீங்கள் தமிழ்க் கைாச்சாைத்தில் 

கலைந்து வபானவர் என்று காட்டிக் தகாள்வதற்கும் 

நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் முழு தவற்றி தபற் ன. 

 மலையாள மைபுப்படித் தாயார் தபயலைத் 

தான் இனிஷியைாகக் தகாள்வார்கள். ஆனால் 

நீங்கவளா தமிழ் மைபுப் படி தந்லத தபயலைத்தான் 

இனிஷிைாகக் தகாண்டீர்கள். 

 உங்கள் தமிழ் உச்சரிப்பின் எந்த ஒரு 

வார்த்லதயிலும் மலையாளத்தின் பிசிறு ஒட்ைாமல் 

சுத்தமாய்த் துலைத்ததடுத்தீர்கள். 

 ‘மருதநாட்டு இளவைசி’யின் ஒப்பந்தப் 

பத்திைத்தின் உச்சியில் ‘முருகன் துை’என்றுதான் 

எழுதியிருக்கிறீர்கள். (முருகன் அவர்கள் தமிழ்க் 

கைவுள் என்று கருதப்படுகி வர் என்பது 

கவனிக்கத்தக்கது). 
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 நீங்கள் முதன் முதைாய் இயக்கித் தயாரித்த 

“நாவைாடி மன்னனில்” ததாைக்கப் பாைைாக 

“தசந்தமிவழ வைக்கம்” என்று தான் ஆைம்பித்தீர்கள். 

இப்படி…..இப்படிதயல்ைாம் அந்நியத்வதாலை 

உரித்து உரித்துத் தமிழ்த் வதால் தரித்துக் 

தகாண்டீர்கள். 

 உங்கலளப் பற்றி என் தசவிகள் 

வசகரித்திருக்கும் தசய்திகள் ருசியானலவ. 

 ஒரு பாைகர் ஒரு வமலையில் உங்கள் பலழய 

பாைல்கலளப் பாடிக் தகாண்டிருக்கி ார். இைண்டு 

மணி வநைம் கலைந்து வபான நீங்கள் இப்வபாது என் 

லகவசத்தில் இருப்பது இது மட்டும் தான் என்று 

உங்கள் விலையுயர்ந்த லகக்கடிகாைத்லதக் கழற்றி 

அந்தப் பாைகருக்குப் பரிசளிக்கிறீர்கள் ; அது உங்கள் 

ஈலகக்குச் சாட்சி. 

 நாற்பத்திைண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பி கு 

இ ந்து வபான உங்கள் இைண்ைாவது மலனவியின் 

இல்ைம் தசன் வபாது படுக்லகயல யின் 

கட்டிலைப் பார்த்துக் குலுங்கிக் குலுங்கி 

அழுதிருக்கிறீர்கள் ; அது உங்கள் ஈைத்திற்குச் சாட்சி. 

 தி.மு.க மாநாடுகளில் மாநாடு முடிந்ததும் 

பந்தலுக்கடியிவைவய படுத்துக்கிைக்கும் தவளியூர் 

மக்களுக்கு அவர்கவள அறியாமல் அதிகாலைச் 

சிற்றுண்டிக்கு ஏற்பாடு தசய்துவிட்டுப் வபாவீர்கவள! 

அது உங்கள் மனிதாபிமானத்துக்குச் சாட்சி. 

 தபாதுக் கூட்ைங்கள் முடித்துவிட்டு நள்ளிைவு 

பன்னிைண்டு மணிக்கு லவலக அலைக்கு வந்து 

தபான்னாங்கண்ணிக் கீலை இருந்தால் சாப்பிடுவவன் 
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என்று நீங்கள் நிபந்தலன விதிக்க, ஆளுக்தகாரு 

திலசயில் அதிகாரிகள் ப க்க, தபான்னாங்கண்ணிக் 

கீலை தயாைாகும் வலை சாப்பிைாமல் 

இருந்தீர்களாவம ! அது உங்கள் உறுதிக்குச் சாட்சி. 

 ததாலைவபசி இலைப்பகத்திலிருந்த உங்கள் 

ைசிகர் ஒருவர் உங்கள் குைல் வகட்க ஆலசப்பட்டு 

இைவு பதிதனாரு மணிக்கு உங்கள் வீட்டுத் 

ததாலைவபசி சுழற் ப்படுகி  சத்தம் வகட்டு 

ஆலசயாய் எடுத்துக் வகட்க’தைாக்’என்  அந்தச் 

சின்ன சத்தத்திவைவய ததாலைவபசி ஒட்டுக் 

வகட்கப்படுகி து என்பது உைர்ந்து தகாண்டு 

“யாைாயிருந்தாலும் தயவு தசய்து வபாலன 

லவயுங்கள்” என்று உைவன உத்தைவிட்டீர்களாவம ! 

அது உங்கள் கூர்லமக்குச் சாட்சி. 

 தவளிநாட்டில் தகாடுத்த பைத்லத பி.சுசீைா 

தமிழ்நாட்டில் திருப்பித் தைவந்தவபாது “ஏன் 

என்னுலைய உ லவ முறித்துக் தகாள்ளப் 

பார்கிறீர்களா”? என்று உரிலமவயாடு மறுத்து 

விட்டீர்களாவம. அது உங்கள் தபருந்தன்லமக்குச் 

சாட்சி. 

 நீங்கள் முதைலமச்சர். அப்வபாது தான் என் 

தபயலைத் தமிழ்நாடு தமல்ை தமல்ை எழுத்துக் 

கூட்ைத் ததாைங்கியிருக்கி து.என் நண்பர் க.மூ. 

அைங்கனின் “வியர்லவ முத்துக்கள்”என்  கவிலத 

நூலைக் கலைஞர் தவளியிடுகி ார். நான் முதற்பிைதி 

தபற்றுக் தகாள்கிவ ன். கலைஞரின் எழுத்துக்கள் 

என்லனக் கவிஞனாக்கின என்று அங்வக 

வபசுகிவ ன். இது நைந்தது 18.5.1982 மாலை. 19.5.82 

காலை ஐ.ஜி. அலுவைகம் தூள் ப க்கி து. 
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 “லவைமுத்து கலைஞவைாடு ஏன் வபானார்? 

எதற்குப் வபானார்? எப்படிப் வபானார்? என்று 

அவசை அவசைமாய் திைாவகக் வகள்விகள் வீசித் 

திை  அடிக்கிறீர்கள். 

 என்லனப் பற்றிய வகாப்பு ஒன்று உங்கள் 

பார்லவக்கு வருகி து. என்  ாதகம் அறிகிறீர்கள். 

 வதசிய விருது வாங்கிய பி கு 

முதைலமச்சைான உங்கலளச் சந்திக்காமல் 

கலைஞலைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் தபறுகிவ ன். 

கவனிக்கிறீர்கள். 

 இத்தலனக்குப் பி கும் எனக்கு இைண்டு 

முல  விருது தருகிறீர்கள். 

 உங்கள் தபருந்தன்லம கண்டு தநகிழ்ந்து 

வபாகிவ ன். 

 உங்கள் தவற்றியிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக் 

தகாள்வதற்கு ஒன்வ  ஒன்று உண்டு அது தான்- 

 நசிந்து வபானவர்களுக்கு நம்பிக்லக 

ஊட்டுவது. 

 உங்கள் பாைல்கதளல்ைாம் தமிழ்நாட்டுக்கு 

நீங்கள் தசய்த ைத்ததானம். 

 ஒரு பாைலின் பாைைாசிரியன் காைாமல் 

வபாவது பாைலுக்கு தவற்றி ஆகாது என்  

வபாதிலும், பாைைாசிரியன் முகம் கலைந்து வபாய் 

நீங்கள் மட்டுவம முகம் காட்டுவது உங்கள் 

பாைல்களில் மட்டும் தான். 
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 உங்களுக்காகப் பலைக்கப்பட்ை பாைல்கள் 

என்லனயும் பலைத்திருக்கின் ன. 

 எனக்கு ஒவை ஓர் ஆலச மட்டும். ஆடிக்காற்றில் 

ஆடும் அகல் விளக்கின் சுைைாய் ஆடிக் 

தகாண்வையிருக்கி து. 

 நிகழ்விலிருக்கும் எல்ைாக் கதாநாயகர்களும் 

என் பாைலை உச்சரித்திருக்கி ார்கள். உங்கள் 

உதடுகலளத் தவிை. 

 ஒவை ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு நான் எழுத 

ஆலசப்பட்வைன். 

 ஆனால்,என்னால் எழுத முடிந்தது 

உங்களுக்கான இைங்கல் பாட்டுதான். 

 உங்களுக்கு என்னால் பலைக்க முடிந்தலவ – 

உங்கள் இறுதி ஊர்வைமான “காவியத் 

தலைவனுக்குக் கலைசி வரிகள்” தான். 

 உங்கள் ைாமாவைம் வதாட்ைத்திற்கு நான் முதன் 

முதைாய்ப் வபானது உங்கள் அன்புத் 

துலைவியாருக்கு ஆறுதல் தசால்ைத்தான். 

 “உங்கலளப் பற்றி முதன் முதலில் நான் 

வபசியது உங்கள் இைங்கல் கூட்ைத்தில் தான். அன்று 

தசான்ன இறுதி வரிவய இன்றும் என் இறுதி வரி ; 

ஒவை ஒரு சந்திைன் தான் ; 

ஒவை ஒரு சூரியன் தான் ; 

ஒவை ஒரு எம்.ஜி.ஆர் தான் ; 






